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30 MAyıs 2014 TAREIİNDE yApILA§ 2013 yILıışe eir oıeĞaıı GEIvEL Kt RIrL TopLA§TI turaışaĞr
Özışık İnşaat ve Eneıji A.Ş.hin 2013 Olağan Genel Kurul Toplantrsı 30 Mayıs 2014 tarihinde Saat
lO:OO'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanik Cad. Yakut Sok. Eryılmaz P|az.a No:3 K:2 Kavacık-İSTANBUL
adresinde yapılmrştır

Toplaııtıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye
Ticaret Sicili Gazeteşi'nin i5 Mayıs 2014 tarih 8570 sayılı nüshasında ve Sonsöz Gazetesinin 15 NAıyıs 201a
tarihli nüshasında ilan edilmek ve ve nama yazü pay sahİplerİne 15 Mayıs 2014 tarihinde Kavacık
Postanesinden iadeii mekhıp göndermek suretiyle süresi içinde yapılmrştr.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 200.000.000.-Tl.lik sermayesine tekabül eden
2O0.0O0.00O adet..p.9y{an; 199927.142,4O adet palnn asaleten olmak üzere toplam 199,927.|42,40 adet
payın temsil edilğğnin ve böylece gerek kanun ve gerekse de a:ıa sözleşmede öngörülen asgari toplantı
nisabınrn mevcut' olduğunun arılaşılmasrtızeiııe toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işıiı
tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

l-Toplarıtı Başkanlığı'na SEnn Rıza Kutlu Işık, ve Yazmaıı|ığa Sayın Aysel Uzun'un seçilmelerine ve Genel
Kurul Toplantı Tutanağırıın ve Hazr Bulunaırlar Listesinin Genel Kuru1 adına imzalanması için Divan
Heyeüne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

6
2-şirketimizin O1.01.2013-31.12.2OL3 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu
göruşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

şirketimizin 01.01,2O13-3l.L2.2OLg hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayfl a]ın okundu,
görüşüldü oybirüği ile kabu-l edildi.

3-2ol3 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerin her biri kendi ibralarınJa sÜip olduklan
paylardan doğan oy haklannı kullanmayarak oybiriiğ ile ibra edildiler ..

4-Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirüS ile karaı verildi.

5- 2013 yıiı bilançosuna göre oluşan karın tamamının geçmiş yıl z.araıIaıına mahsup edilmesine oybirliğiyle
karar verildi

6-yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başltası adrna işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet
konusuna giren işleri bizzat veya başka_lan adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan_ şirketiere
sorumluluğu §lnırsg ortak sıfatıyla ortak oiabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri husuşunda sermaYe
piyasası mevzğat7ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği
iie karar verildi.

7-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığndan Toplantı Başkanı Sn Rıaa Kutlu iŞIK Şirkete
dileyerek toplantıyı kapattı. 30.05.20 14
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