EVRB, vriigLvin vrtinnNuislir lNoNinl $imnriNiN
11.03.2015 TARIHINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTNNAGT
EVRE Miiqavir Miihendislik Anonim $irketinin 2014 yl/rna ait Ola|an genel kqul tgpla{;1
11.03.2015-tarihinde, saat 14.00 da, girket mekez adresi olan Mahatma Gandhi Cad. No:88/1
Gaziosmanpaqa / Ankara adresinde yaprlmrqtrr.
Toplantrya ait gagn; Yeni Tiirk Ticaret Kanununun 416. Maddesine istinaden gafrrsrz olarak
yaprlmrg olup, herhangi bir itirann olmadrlr
Kurulu Bagkam Semih DURMU$ ve Yonetim
Onat ACET, ile 2014 yrh girket denetgisi segi
Mtigavirlik A.$.'ni temsilen Sorumlu Ortak Bag
bulundulu goriilmtigttr .Hazr bulunanlar listes
oplam itibari de[e
toplam
asaleten olmak
T,681,50 TL olan
toirlam
sdzleqmede
gerek
sas
ve
bdylece
tamamt
plantr
anlaqrlmt
oldulunun
toplantr nisabmtn mevcut
.Yonetim
S dmih DURMU $ tarafindan agrlarak giindemin g<iriigi.ilme sine geqilmiqtir.

1.

Toplantr bagkanh[rna Semih DURMU$'un segilmesine oy birlifii ile karar verildi. Toplantr
bagkam, yazmanh$a Tanju Melih CORCULU ve oy saylm memurlufu'na Onat Acet'i
segmigtir. Tutanaklarrn imzalanmasr konusunda toplantr baqkanh[rna oy birli[i ile yetki
verildi.

2.

Yonetim kurulunun yrlhk faaliyet raporu okundu, miizakere edildi ve oy
edildi.

3.

2014 yirna ait frnansal tablolar okundu ve miizakere edildi. Yaprlan oylama sonucunda,
oybirligiyle tasdik edildi.

4.

Yaprlan oylama sonucunda y<inetim kurulu iiyeleri

5.

6.

birli[i ile kabul

oybirlifiyle ibra edildiler

Yeni Yonetim Kurulu Uyeliklerine, 3 yrl stre ile, Semih DURMU$,Tanju Melih
COnCULU ve Onat ACET 'in segilmelerine oy birlifi ile karar verildi.
2015 Yr[ Bireysel Finansal Tablolar ile yrlhk faaliyet raponrnu denetlemek ijzerc girket
denetgisi olarak Konsolide Finansal Tablolarr denetlemek iizere ise topluluk denetgisi
olarak Kamu Gozetim Kurumunun yetkilendirdifi Aktan Balrmsrz Denetim ve Yeminli
Mali Miiqavirlik A.$.'nin segilmesine oybirli[i ile karar verildi'

7.

2014 yrh donem dagrtrlabilir karmdan, ayrrlmast gereken I. ve II. tertip yedek akqeler
ayrrldrktan soma, ortaklara I. ve II. terlip kar payr olarak 30.04.2015 tarihine kadar
da[rtrlmasrna oy birlifi ile karar verildi.

8.
g.

Yonetim Kurulu iiyelerine iicret cidenmemesine oybirlifiyle karar verildi'

Yonetim Kurulu i.iyelerine T.T.K' nun 395

ve 396. Maddelerinde yazh

iglemleri

yapabilmeleri hususunda gerekli iznin verilmesine oybirli[iyle karar verildi.

10. 2015 yrhna ait dilek ve temenniler dile getirildi.

11. Gdriigtilecek bagka konu olmadrfrndan Baqkan toplantryr kapattr

agkanr

URMU$

Yazman
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Oy Toplama Memuru

