EVRE MUSAVIR MUHENDISLIK ANONIM SIRKETININ
rnniniNDn yAprLaN or,acnNiisrti cENEL KURUL
TOPLANTT rur,q,NaGr

26.0t,.20r7

EVRE Miisavir Miihendislik Anonim $irketinin Ola[aniistii
Genel Kurul toplantrsr 26.09.2017
"
tarihinde, saat 10.30 da, qirket mbrkez adresi olan Mahatma Candtii Cad. No:88/1
Gaziosmanpaga
/ Ankara adresinde Ankara Ticaret Il Miidiirliigtniin 26.09.2017 tarih ve
^sayh
yazlanyla g<irevlendirilen Bakanhk Temsilc-isi ibrahim SOYSAL'rn
28166215
gozetiminde yaprlmrstrr.

Toplantrya art gapn; Kanun ve esas sozlesmede ongortildiigii gibi ve gtindemi de ihtiva edecek
qekilde, Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.08.2017 tarih ve 9395 sayrh niishasmda ildn
edilmigtir. Ayrrca tiim pay sahiplerine taahhtitlii mektupla, toplantr giin ve giindemi bildirilmigtir.
Genel Kurul Toplantrsrnda Yonefim..Kurulu Baskam Semih DURMU$ ve Y<inetim Kurulu
Uyelerinden Tanju Melih GORGULU ile Onat ACET'in hazrr bulundugu goriilmiigttir. Haz-r
bulunanlar listesinin tetkikinde, sirket paylanrun 3.650.000 TL toplam itibari deferinin; toplam
itibari deleri 1.589.187,50 TL olan, 3.178,375 payln temsilen, toplam itibari deleri 1.987.812,50
TL olan 3.975,625 payln asaleten olmak :ijzerc toplantrda temsil edildigi ve boylece gerek Kanun
gerekse esas sdzleqmede ongortilen asgari toplantr nisabrmn mevcut oldulunun anlaqrlmast
iizerine toplantr Yonetim Kurulu Baskam Semih DURMU$ tarafindan agrlarak giindemin
gortigiilmesine gegilmi gtir.

1.

Toplantr Bagkanhlrna Semih DURMU$'un segilmesine oy birligi ile karar verildi. Toplantr
Baskam, yazmanhla Tanju Melih C6nCUfU ve oy sayrm memurlu[una Onat Acet'i
segmistir.

2.

Tutanaklann imzalanmasr konusunda toplantr baEkanh[rna oy

birlili ile yetki verildi.

a
J.

Giindemin 3'iincii maddesinde yer alan 6'Biiliinme Planr ve Raporu"nun gciriiEiilmesine
gegildi. Yi)netim Kurulu Baqkam Semih Durmuq boliinme gerekgesi hakkrnda genel kurul
iiyelerini bilgilendirdi. Yaprlan gori.igmeler sonucunda; boltinmeyi gerektiren hususlann
heniiz netllik kazanrndtlr, bu nedenle de "Biiliinme Planr ve Raporu"nun kabul veya
reddine iligkin nihai karann Yonetim Kurulunca 3LI2.20I7 tarihine kadar belirlenecek
herhangi bir tarihte yeniden toplanacak olafantistii yeni bir genel kurul toplantrsrndakarara
ba!1anmasr, oybirligiyle kabul edildi.

4.

Dilek ve tr:mennilerde soz alan olmadr.

5.

Gortigiilecek bagka konu olmadrlrndan Toplantr Baskam Genel Kurulu salltk ve huzur
dilekleriyle kapattr.

Oy Toplama Memuru
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