uUgrvin vrUnnNuislir aNonivr_ SinrnriNiN
TARIHINDE PILAN 2015 YII or,aG,q.N GENEL KURUL
TopLANTT rurl.NaGr

EVRE
15.03.2016

Py$E_\4qgavil Miihendislik Anonim $irketinin 2015 y:Irna ait Olalan genel kurul toplantrsr
15.03.2016 tarihinde, saat 14.00 da, girket merkez adresi olan Mahatma Gandhi Cad, No:88/1

Gaziosmanpaga / Ankara adresinde yaprlmrgtrr.

Toplantrya ait Eagn; Yeni Tiirk Ticaret K
yaprlmrg olup, herhangi bir itirazrn olmadrgr
Kurulu Bagkanr Semih DURMU$ ve Yrineti
Onat ACET, ile 2015 yrh girket denetgisi
Miigavirlik A.$.'ni temsilen Sorumlu Ortak
bulnndulu gtiriilmriqtiir.Hazn bulunanlar listesinin tetkikinde, qirket paylarmrn 3.650.000 TL
topfam ftipari de[erinin;_lopl_q! t]ibqt deEeri 1.011.312,50 TL olan, ).022,625 payn temsilen,
toplam itibari defieri 2.638.687,50 TL olan 5.277,375 payn asaleten olmak iizere toplantrda
tamammm
Kanun gerekse esas scizleqmede ringririilen asgari
lmasr iiZerine toplantr Ydnetim Kirulu Bagliam
Semih
n gciriigiilmesine gegilmiqtir.

temsil
loplrytl_tltlabmrn
DURMU$
1.

Toplantr bagkanhsrna Semih DURMU$'un segilmesine oy birli[i ile karar verildi. Toplantr
bagkan, yazmanhfia Tanju Melih COnCULU ve oy saylm memurlufu'na Onat Acet'i
segmiqtir. Tutanaklartn imzalanrrasr konusunda toplantr baqkanhfma oy birli[i ile yetki
verildi.

2.

Ycinetim kurulunun yrlhk faaliyet raporu okundu, mtizakere edildi ve oy birligi ile kabul
edildi.

3.

2015 yrhna ait finansal tablolar okundu ve mtizakere edildi. Yaprlan oylama sonucunda,
oybirli[iyle tasdik edildi.

4.

Ycinetim Kurulu Uyeleri ibralannda sahip olduklarr paylardan dolan oy haklarrm
kullanmayarak ayrr ayrr oybirlifiyle ibra edildiler
2016 Yfi Bireysel Finansal Tablolar ile yrlhk faaliyet raporunu denetlemek izere qirket
denetgisi olarak i(onsolide Finansal Tablolarr denetlemek :i.zerc ise topluluk denetgisi
olarak Kamu Gcizetim Kurumunun yetkilendirdigi Aktan Balrmsrz Denetim ve Yeminli
Mali Miipavirlik A.$.'nin segilmesine oybirligi ile karar verildi.

5.

6.

7.
8.

2015 yfi ddnem dagrtrlabilir karrndan, aynlmasr gereken I. ve II. tertip yedek akgeler
ayrrldrktan sonra, ortaklara I. ve II. tertip kar payr olarak briit 6.172.108,72 TL karrn en geg
3I.12.2016 tarihi agrlmamak kaydr ile ycinetim kurulunca belirlenecek tarihlerde ortaklara
dalrtrlmasrna ve bu konqda Ydnetim Kuruluna yetki verilmesine oy birlili ile karar verildi.
Ydnetim Kurulu ti),elerine iicret cidenmemesine oybirliliyle karar verildi.

Ycinetim Kurulu iiyelerine T.T.K' nun 395

ve 396. Maddelerinde yazir

yapabilmeleri hususunda gerekli iznin verilmesine oybirli[iyle karar verildi.
9.

2016 ylJna ait dilel< ve temenniler dile getirildi.

10. G<iriiqiilecek baqka

konu olmadrlrndan Baqkan toplantryr kapattr

iglemleri
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