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],3 I{İ*AN 2Ox7 TARİİtİry,s?T;hxŞffil"?,?fffiİlfi?İHşT#^P#,[,,|*,, ffi**,,.;;-;Özışk_İnşaat ve Eneıj_i A,Ş.'nin 2016 olağan Genel Kuru1 Toplantısı 13 Haziran 20776 tarihinde Saat 1o:0O,da Çubuklu Mah, orhan Veli Kanık Cad-. Yakut Sok. trryılmazplaza No:3 K:2 Kavacrk-istanbu] adresindeyaprlmıştrr.

Toplantlya ait davet kanun ve esas sözleşmcde_ öngöruldüği gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde TürkiyeTicaret Sicili Gazetesi'nin 29 Mart 2017 taih,929tr ".yı, İ""İn"","d;;;;;;"orÖlr"r."ınin 29 Mart 2o77tarihli nüshasrnda ilan edilmek ve nama .v9zl7ı pay sahiplerine 29 ı:aart zoız tarihinde Kavacıkpostanesinden iadeli mektup göndermek suretiyle süresi içinde yapilmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 288.095.00O.-TL.lik sermayesine tekabü1 eden288,095,000 adet PaYdan 287.990.050,44 adet payı.n vekaleten o1mak üzere toplam 2B7.ggo.050,44 ad,etPaYın temsil edildiğinin ve böYlece gerek kanun ve gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantınisabrnm mevcut olduğunun anJ.aşrlmasi -ij,zerine 
Şirk"et Denetçisinin d,e hLır bulun]ugu toplantı, yönetim "*,*Kuruiu BaŞkanı Sn. Rıza Kutlu Işık tarafından açı.larak gündemin görüşüi.mesirr. g"çiıdi. Lü

l-ToPJ,antı BaŞkanlığı'na Sayın Rıza Kutiu lşikln, Yazmanlığa Sayrn Ayse1 Uzun,un seçilmelerine ve GenelKurul ToPlantı Tutanağlnln Ve Hazır Bulunaniar Listesinin- Genel Kurul adına imzalanması için DivanHeyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar veri]di.

2-Şirketimizin 01,01,2O16-3I.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundugöruşüldü ve oybirliği ile kabu1 edildi.

Şirketimizin 01,01,2016-3I.I2.2016 hesaP dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrl ayrı okundu, göruşüldüoybirliğ ile kabul edildi.

3-2016 Yılı faaliYetlerinden dolaY Yönetim Kurulu üyelerin her biri ayrı ayrr oybirliği i]e ibra edildiler.
4-Yönetim Kurulu BaŞkanı Sn. Rıza Kutlu IŞIK ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Uğur iŞIK,a 25.0OO TLfYirmibeŞbin Türk Lirasr) aylık net ücret ödenmesine, diğer yönetim Kurulu üy;i;;" ücret ödenmemesineoybiriiğ ile karar verildi

S-Şirketimzin 2oI7 Yılr bağrmsız deneüme tabi finarrsal raporlarrnrn denetlenmesi ile anrlan kanunlar ve ilgilidüzenlemeleri kaPsammdaki diğer. faaliyetleri yürütmek fl;;; Bağımsız Denetçi olarak yıldız posta Cad.Dedeman İŞhanı No:48 EsentePğ İstanuul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararasl Bağımsiz Denetim veSMMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6-Yönetim Kurulu ÜYelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirket,in faaliyetkonusuna giren iŞleİi bi'zİt İeya t"sı."İ1.1 adrna yapmalan ve aJml für ticari işler yapan şirketleresorumluluğu slnrslz ortak sıfatıyia ortak o1abiimeleri-". alg". işlemleri yapauımeıe.i hususunda serTnaye

İffiHl T:L?.'" 
ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çeİçevesi;;" ;i; verilmesine oybirliği

7-Gündemde baŞka görüŞülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Rıza Kutludileyerek toplantryr kapattı. 13 Nisan 2Ol7lİstanbul
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