
oRGE ENERJi ELEKTRiT ra*rrrtir lNoNivr gimnri'NiN

Zl .OSi.iOtlr,q.RiHiNDE YAPIL,q.N OLA.cAN GENEL KURUL TOPLANTI

TurnNaGr

Orge Enerji Elektrik Taahhi.it Anonim $irketinin 2013 yrhna ait genel kurul .toplantrsr

27.03.2014 tarihinde, saat 14:00 de, girket merkez adresi olan Ziimriitevler Mahallesi Hanrmeli

Caddesi Prestij ig Merkezi No:10 Kat 1-2 Maltepe-istanbul adresinde, / istanbul il Giimriik ve Ticaret

Miidiirltigi'nnn 26.03.2014 tarih ve 7790 sayir yanlxryla gdrevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Sabri

Kcise 'm gdzetiminde yaprlmrgtrr.

Toplantrya ait davet ve ilanlann T.T.K 4l4ncij maddesi gere[ince kanun ve esas

s6zleqmede dngdri.ildiipii gibi toplantt gtn ve giindemini de ihtiva edecek qekilde, Tiirkiye Ticaret

Sicili Gazetesinin 26 $ubat 2014 tarih ve 8516 sayrh niishasrnda il6n edilmek suretiyle, toplantr giin

ve gi.indeminin bildirilmesi suretiyle siiresi iginde ilan edilmig ve qirket internet sitesine konulmu;tur.

3 Yonetim Kurulu Uyesi ile 2 Baprmsr Y<inetim Kurulu Uyesinin toplantrda hazrr

bulundu[u tespit edilmigtir.

Hazr bulunanlar listesinin tetkikinde, qirket paylarrnrn 10.000.000,00 toplam itibari

de[erinin; toplam itibari de[eri ....... TL olan... ......adet paym temsilen,

toplam itibari deperi .53j1f..,.j.9.5. TL olan .5,.3:h-S8.5.. payut asaleten olmak iizere

toplantrda temsil edildili ve bdylece gerek Kanun gerekse esas sdzlegmede 6ng<iri.ilen asgari toplantr

nisabmm mevcut oldulunun anlagtlmast iizerine toplantr Ydnetim Kurulu Bagkanr Orhan GUNDUZ

tarafindan agrlarak gi.indem in gdrii gi.ilmesine gegilmiqtir.

1. Giindemin l.Maddesi geregi, genel kurul toplantrsr yonetim kurulu baqkam Orhan
Gtindiiz tarafindan agrldr. Toplantr baqkanhSrna Orhan CtiNnUZ oy birli$i ile segildi.
Toplantr bagkam tarafindan oy toplayrcrhfrna Nevhan Giindiiz, tutanak yazmarfulna

Mahmut Giindiiz segilerek toplantr baqkanhsr oluqturuldu. Olagan genel kurul toplantr
tutana[rrun imzalarwtasr igin toplantr bagkanh[rna yetki verilmesi hususu genel

kurulun onayma sunuldu ve oybirli$i ile kabul edildi.

Toplantr baqkam tarafindan Genel Kurul Giindemi okutuldu. Gi.indem maddelerinin
gdriigiilmesi srasmda bir deligiklik dnerisi olup olmadr[r soruldu, her hangi bir

de[iqiktik dnerisi olmadrlrndan giindemin diler maddelerinin gortigtilmesine gegildi.

2. Giindemin 2.Maddesi gere[ince, 2013 yrhna ait Ytinetim Kurulu Faaliyet Raporu

okundu ve iizerinde gtiriiqiildti.

3. Giindemin 3.Maddesi
tizerinde gciriiqtildii.

gere[ince, 2013 y/rna ait Ba[rmsz Denetim Raporu okundu ve



4.

5 .

Giindemin 4.Maddesi gere[ince, 2013 yfina ait Finansal Tablolar okundu ve tizerinde
gririiqiildti, oy birli[i ile onaylandr.

Gi.indemin 5.Maddesi gere$ince, yaprlan oylama sonucu, 2013 yrh faaliyetlerinden

dolayr Ydnetim Kurulu Uyeleri ayn ayrl oybirli[i ile ibra edildi.

Yaprlan oylamada iiyeler kendileri igin oy kullanmadr. ,

Giindemin 6.Maddesi gerelince kdnn kullammr, dafrtrlacak kAr ve kazang paylan

oranlanrun belirlenmesine gegildi. Ycinetim Kurulunun 18.02.2014 ve 04 nolu

kararmda 01.01.2013 I 31.12.2013 faaliyet d<inemine ait SPK Seri:II- I4.t Tebli[

hiikiimlerine uygun olarak hazrlanmrg 2013 yrh finansal tablolarrna gdre ddnem kan

bulunmakla birlikte , yasal kayftlara ( VUK ) gdre dtizenlenen finansal tablolarrnda

zarar bulunmasmdan dolayr 2013 yrh igin ortaklara kar da[rtrmr yaprlmamasr hususu

ve20t3 yrh kar da$rtrm tablosu oy birli[i ile onaylandr.

Giindemin T.Maddesi gerelince ydnetim kurulu tiyelerinin segimine gegildi. Ydnetim

Kurulu Uyeliklerine;

6.

7.

Orhan Giindiiz
Nevhan Gtindiiz
Mahmut Giindtiz

TC NO :33028611194
TC NO :33001612040
TC NO :32992612374

8.

9.

Ba[rmsz Ydnetim Kurulu Uyeliklerine ;
Mehmet Metin Korfah TC NO: 15109017262
U[ur Yamag Korfah TC NO: 15100017544

segilmelerine oy birliSi ile karar verildi.

Giindemin S.Maddesi geregince, Ydnetim Kurulu Uyelerine ddenecek iicretler ile
huzur haklarrnrn gciriiqiilmesine gegildi. Ycinetim Kurulu Uyeleri Orhan Giindtiz ve
Nevhan Gtindiiz'e ayhk briit 9.500,00 'er TL huzur hakkr cidenmesine Yonetim
Kurulu Ba[rmsrz Uyesi Mehmet Metin Korfalt'ya ayhk Brtt 2.000,00 TL ve Y<inetim
Kurulu Ba[rmsrz Uyesi U[ur Yamag Korfah'ya ayhk Briit 1.800,00 TL iicret
ddenmesine oybirlifi ile karar verildi.

Gtindemin g.Maddesi gerepince, Ba[rmsrz denetleme kuruluqunun segimine gegildi.
Yrinetim kurulunun 15.01.2014 tarih 01 nolu tavsiye karannda belirtilen AC istanbul
Uluslararasr Balrmsrz Denetim ve SMMM'A$'nin 2014 yrh faaliyet d<inemi igin
denetgili[e segilmesine oybirli[i ile karar verildi.

10. Giindemin l0.Maddesi gerefince, Ttirk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396 ncr maddeleri
ile Sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemeleri gergevesinde; qirketle Y<inetim Kurulu
iiyelerinin gerek kendi ve gerekse baqkasr adma iq yapabilmelerine, qirketimizin
igletme konusuna giren ticari iq tiiriinden "bir iqlemi kendi veya bagkast hesabrna
yapabilmelerine ve qirketimizle aym tiir ticari iqle u[ragan bir qirkete sorumlulu[u
slnlrsz ortak olabilmelerine izin verilmesi yaprlan oylama sonucu oybirlili ile kabul
edildi.



11. Gtindemin l l.Maddesi gerelince, '$irketin Ydnetim Kurulu Uyeleri ve idari Sorumlulupu
Bulunan Ydneticilerin Ucretlendirilmelerine itiqt<in Politikasr", ile "$irket Bilgilendirme
Politikasr" hakkrnda genel kurula bilgi verildi.

12. Gtindemin l2.Maddesi gere[ince, $irket tarafindan 3. kigiler lehine verilmiq ticari
olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadrlr ve elde edlilen gelir veya menfaatler
olmadrSr konusunda genel kurula bilgi verildi.

13. Giindemin l3.Maddesi gerefi, Sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemeleri kapsamrnda,
2013 yrh igerisinde iligkili taraflarla yaprlan iglemlere iligkin olarak, 2013 yrh
ba[rmsrz denetim raponrmrn 37nci dipnotunda de yer alan iqlemler hakkrnda bilgi
verildi.

14. Giindemin l4.Maddesinin g<iriiqiilmesine gegildi. 2013 yrhnda yaprlan ba$rg
yardrm bulunmadrfr hakkrnda Genel Kurulu bilgi verildi.

15. Gtindemin l5.Maddesi gerelince, Giindemde gdrtigiilecek baqka bir mevzuu
bulunmadr[rndan toplantrya Bakanhk Temsilcisi tarafindan son verildi.

Divan Baqkanr Oy Toplayrcr Katip

cUNuUz Nevhan cUNutiz Mahmut cUNnUz


