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özIsE( fu§SAAT vE ENEnıJi ,dNoNjM siRKE,Ti,Ni},{
YAPILAİ{ o!,,t.GA$IJsT,lu GEiüEL KURUL ToPİ..ANT! TUTAl§Aciİ
Öilşrk İrrş^at.'ve:Ene4i A.Ş,niı olağanüstü Genei Kuru1 Toplanfus1 15 Aralrk 2Oi4 tarihinde Saat og:oo'da Çubuk]u
N4a.h. orhan Veli Kan;:Öad_ Yaku! Sok. Eryılrnaz P7aza No:3 Kl2 Kavaclk-iSTANBUL adresinde T.C. istanbul !a]j],iği il
Müdürlüğıi.hün 12, Ara_lrk 2a14 taİJ]T ve 26902 sal,ü yazıl4nyla görevlendirilen Ba,ka::ıiık Temsilcisi Sn.
Ce5.da Çalü':n katl]rmr i]e yapıLmıştır.
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İ.5 AR_A_[,!K 2o].4 TARİEİİNDE

apı]1nışul.

opıantya iİ'aİİet Kanun ve esas sözleşmede ö gödldüğü gibi ve gundemi ıhtiva edecek şekilde Türkiye Ticafet Sicili
G;etesi]nin 28 Kas1I! 2014 rarih 8704. sa}r]r nüshasrıda ve Sonsöz Gazetesinin 28 Kas:rn 2aI4 ıarihli nüshasmda ilan
edilmek ve ve nal]]a yazık pay sahiplerine 28 Kasrm 2014 tarihinde Kavaclk Postanesinden iadeLi mektı-ıp
göndermek suretiyle süresi içinde yap mlŞtl.,

T

Hazır Buluna:rLır Listesinin tetkikiİden şiİketin toplam 2OO. ooo. OOO.-TL.'1ik sermayesiıe tekabül eden 2O0,000.0OO adet
paydan;799.92?.712,4a adet pa]nrr asaleten oLmak üzere ioplaİl-i 199.927.I42,4o adet payn temsil edildifınin ve böylece
ğeİ"k ku11rr., ve gerekse de aıa sözieşmede öngörülen asgari toplant1 nisabınin mevcut olduğunun anlaşıLmasr üzerine
İoplortı yönetim Kurulu Başka:ıı Rza KulJu Işık rarafmda:: aç]lara]< gündeıııin görüşüLmesine geÇildi.

l-Toplantl Başkanliğıha Sa}rn Rlza Kutlu Işlk,
roplantı rutaıagınııı ve Hazır Bulunaıılar Listesiniı

Sayn Aysel Uzun'un seçilmelerine ve Genel Kur-ul
aduıa imzaJaııması içiı Divarı Heyetine yetki veri]ıiıesir,e

ve Yazmanlrğa
Gene1 I{uru1

oybirliğ ile karar verildi.

2-Dsas Sözleşmenin 6,7 ve 78 maddeleriıin aşağ.daki şekilde tadil edilmesine oybirliğ ile kara,r verildi.
Es.As §özn ESME MADDE T,ADİI İ
SERMAYE \T PAY SENETLERİ

l(A_DDE-6

Şirketiı sermayesi 200.000.000.-TL

(ikiy-uzmib.onT\rrklirasr) diı. Bu sermaye her
biri i. TL 1BirTür*Lir-sı ] xıJ,metird, nama
yazriı 2oo.000,0o0 adet hisseye
a] rlln]lşuİ.SirrcTin öncekj selTnaresj
tanaIıamen ödenmiştir.

Bu defa arttrİ]ia]1 100.000.000
TlğüzmilyonTürklirası)'lık sermaye nakit
ödenecek olup, ortaklaj ta,lafmdan

f.lu.avazaadal1 afi olara]< talnalnen taa_hhüi

MADDE:6
Şirketin sermayesi

2

00. 000, 000

TL (ikiyüzmiiyonTürklirasr )'dir,

Sermayeyi temsil eden pay bedelleriniı tamamı ödenmiş olup her biri
1(Bir) Türk Lirasi itibaİi değerde 200.000,000 adet paya a},rülrr!rş'Lrr.
Bu pavlaıın : 15.000.0OO (Onbeşrnilyon) adeti (A) Grubu na:ııa
yazılı, 185.0O0.0O0 (Yüzseksenbeşmilyon) adeti (B] Grubu nama
y azılı, payl.ar

daa oiuşmalıadrr

seımave!ıin İ{issedarlara
15.000.000
1a4.797.188,5

edilmiştiı.

,Aİi]nlarl sermayenin tamamı tadi1 tasansuln
rescil iarihiıden itibaren en geç 29.12.2011
tari}rinde ödenir.

Şirket hisselerinin taılaml nama yazüdr, Bu
hisseler Yönetim Kurulu Karan ile birdeı fazla
hisseyi ihtiva eden Lııpürler halinde baŞfurabili.r
Selrnayeniı] tarnaru ödendikten sonra hisse
Kurui karanyla J amiLiıe
"enederi Genei
çevrilebilir.

9.161.47
7.3\7 .87
1,.3I7.87

18hci maddesi

''',,,,tt,*

KURULU
'r4üDDE-1

Şirketin işleri ve idaıesi, Genel Kunıl taıafındaı
T.T,K.'nun İıükğmleriıe göre seçilecek 3 ila 7
üyeden oluşarı idaJe meclisi taralİldan
\rurutulur.

MADDE:7

Şirketin işleri ve idaıesi gene1 kuıuJ taıaflndan fiirk Ticaret Kanunu
Hükrimleri çerçevesinde seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim
kurulu tarafından yürütriiür. Pay sa_tribi t1er tijzel kişi o.tak]an

temsilen bir veya birden çok gerçek şalırslar yönetim kurullrna
seçilebilt.
Yönetim kurulu üyeieri en çok 3 (üç) y:J için seçilir. Görev süresi sona
eren yönetim kuıı_riu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleririn 5 üyesi (A J grubL , 2 üyesi (B )
grubu pay sa}ıiplerinin gösterece$, adayiaı aıasında:ı Gene1 Kurul
taıafında,ı seçilir.

ilk toplantsmda. genel kuıı_rlca, A grubu pay
sahiplerinin önerisi i.le seçilen üyeler arasındaıı biı başkarı ve
başkaı yardimcısl seçilir.
Yönedra Kuruiunun

oY

oY IIAKKI

MADDE-18

Adi ve

fevka]ade genel kunr] toplant]larrnda

ortaklar beher hisseleıi için birer oy hakhna
sahiptirler. Bir hissenin biıden fazla maliki

bulunursa bunlaı olarııı

vasıtas5ıla kullaıabiliıler,

biı

temşilci

MADDE

: 18

olağan ve olağanüstü gene1 kuru1 toplantlaıında her bir A Grubu
hisse sahibine veya vekiline 15 (onbeş), her bir B Grubu ve C Grubu
hisse sahibine veya vekiline ise 1 (bir) oy hakkr verir. Gene1 Kurul
toplaifu]ainda hissedar:lal kendilerini diğer hissedarlar veya haıiçten
tayin edeceldeıi vekil vasltast ile temsil ettirebilirler. Şirket
hissedaılan o]an vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri
hissedarların sahip oiduğu ofaı kullaıımaya yetkilidir.

3-Cündemde baŞka görüŞülecek madde olmadığındaıı Top]anh Başkant Sn Rza Kut]u IS.IK Şirkete başarılar dileyerek
(oplaı tr},ı kapartr. t5 AJaİk 20i4

GENEL KuRuİ, Topl,Aj[Tısİ EAşKAİII
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