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ORGE ENERJi ELEKTRIK TAAHHUT ANONIM SiNXNTI'NiN ZS.O:.ZOT3 TARiHINDE YAPILAN

OLAGAN GENEL KIJRUL TOPLANTI TUTANAGI

Orge Enerji Elektrik TaahQi{ Anonim $irketinin 2012 yilna ait genel kurul toplantrsr
28.03.2013 tarihinde, saat 14:00 de, ket merkez adresi  olan Zi imri i tevler Mahal lesi  Hanrmel i

h'e-istanbul adresinde, / istanbul i l  Ctimrtik ve Ticaret
h yazrlarryla g6revlendir i len Bakanhk Temsi lc is i  Di lek

Diren' in gozet iminde ypprlmrgtrr .

Toplantrya ai t  davet ve i lanlarrn T.T.K 414 nc0 maddesi geref ince kanun ve esas
sozlegmede ongoriildi.i$i.i gibi toplantr g[in ve giindemini de ihtiva edecek gekilde, T0rkiye Ticaret Sicili
Gazetesinin l -2 Mart 2013 tar ih ve 827'J. .  sayr lr  nl ishasrnda i l6n edi lmek suret iy le ,  toplantr gl in ve
g0ndeminin bi ldir i lmesi suret iy le si . i resi  ig inde i lan edi lmig ve girket internet si tesine konulmugtur.

3 Yonet im Kurulu Uyesi i le 2 Ba$rmsrz Yonet im Kurulu Uyesinin toplantrda hazrr bulundulu
tespit  edi lmi5t i r .

Hazrr bulunanlar l istesinin tetkik inde, girket paylarrnrn 10.000.000,00 toplam i t ibar i
defer inin;  toplam i t ibar i  de$eri  . . . . . .* . . . . . . . . . . . .  TL olan . . . . . .* . . . . . . . .odet payrn temsi len, toplam i t ibar i
de$eri 7.000.000,00 TL olan 7.000.000 payrn asaleten olmak iizere toplantrda temsil edildifii ve
boylece gerek Kanun gerekse esas sozle5mede ongori i len asgari  toplantr nisabrnrn mevcut oldufunun
anlagrlmasr l izer ine toplantr Yonet im Kurulu Bagkanr Orhan CUToUZ tarafrndan agrlarak gi lndemin
gori.igtilmesine gegilmigtir.

Giindemin 1. Maddesi gerefi, genel kurul toplanhsr ydnetim kurulu baqkam Orhan
Giindiiz tarafindan agrldr. Toplantr baqkanhfrna Orhan CltNpUZ oy birli[i ile segildi.
Toplantr baqkam tarafindan oy toplayrcrhlrna Nevhan Giindiiz, katipli[e Mahmut
Giindiiz segilerek toplantr baqkanhlr oluqturuldu. Olafan genel kurul toplantr
tutanafmm imzalarrnasr igin toplantr bagkanhlrna yetki verilmesi hususu genel
kurulun onayma sunuldu ve oybirligi ile kabul edildi.

Toplantr bagkam tarafindan Genel Kurul Grindemi okutuldu. Giindem maddelerinin
gortigi.ilmesi srrasmda bir degiqiklik 6nerisi olup olmadrlr soruldu , her hangi bir
de[iqiklik iinerisi olmadrfrndan giindemin difer maddelerinin g<irtiqiilmesine gegildi.

Giindemin 2. Maddesi gerefiince , 2012 yrhna ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu
okundu ve tizerinde goriiqiildii. 2012 y/rna ait denetim raporu okundu ve miizakereye
agrldr, soz alan olmadt.

Giindemin 3. Maddesi gere[ince , 2012 yhna ait Finansal Tablolar goriigiildi.i ,
Bafrmsz Denetim Raporu okundu ve iizerinde goriigiildiikten soffa bilango ve gelir
tablosu ayn ayn oy birlifi ile ondylandr.

4. Gi.indemin 4. Maddesi gere[ince, 2012 yrh nbt donem kanrun kullamm qekli, da[rtrmr
ve kar payr oranlmn Y<inetim kurulunun teklifi dofrultusunda;

0I.0L2012-31.12.2012 d<jnemine ait kardan esas srjzlegmemizin 15'nci
i kurumlar vergisi, birinci tertip yasal yedek akge indirildikten sonra
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maddesi
birinci ve
rizerindentemettii olarak, grkarrlmrg 10.000.000 TL tutanndaki sermayemrz
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nakit 500.000,00 TL kar pay da[rtrlmasma ve dalrtrlacak olan bu kar payrrun yasal
kaytlanmrzda mevcut olan kardan kargrlanmasrna, bdylece tam miikellef kurumlar ile
Tiirkiye'de bir iqyeri veya daimi temsilci aractltft ile kdr pay elde eden dar miikellef
lanrum ortaklanmrza o/o 5 orarunda ve 1,00 Tl'lik nominal deferde paya 0,05 TL
briit:net nakit temettii <idenmesini, difer ortaklanmtza brot %o 5 ve net Yo 4,25
orarunda ve 1,00 Tl'lik nominal de$erde paya briit 0,05 TL; net 0,0425 TL nakit kar
payr ddenmesini ve kar r dafrtrmrna 15.05.2013 tarihinde baqlanmasmt <ingdren
kar dalrtrm teklifinin birliEi ile kabul edildi.

5. Giindemin 5. Maddesi gereli lan ovlama sonucu" 2012 vrh faalivetlerinden
dolay Yonetim Kurulu Uyeleri uraktplar. ayrr ayr' oybirli[i ile ibra edildi. 95neii ^^
1.,'rru\ r3^q,-i*rt L*z"-d; ibrq\cri^ d; p.{ \al\\an^.4.d,1or.
Gtindemin 6. Maddesi gere[ince, Sermaye Piyasasr Mevzuatr'na uyum amagh olarak
l5.08.20I2.tarihli olafan iistti genel kurul toplanflsmda $irketin Ba[rmsrz Ycinetim
Kurulu Uyeliklerine segilmig bulunan Mehmet Metin Korfah ve Ulur Yamag Korfah
'nm y<inetim kurulu tiyeliklerinin onaylanmast oybirli[i ile kabul edildi.

Giindemin 7. Maddesi gerelince yonetim kurulu tiyelerinin segimine gegildi. Yonetim
Kurulu Uyeliklerine,

Orhan Giindiiz TC NO: 33028611194
Nevhan Giindiiz TC NO: 33001612040
Mahmut Giindiiz TC NO: 32992612374

Bafrmsrz Y<inetim Kurulu Uyeliklerine,
Mehmet Metin Korfah TC NO: 15109017262
U[ur Yamag Korfah TC NO: 15100017544 segilrnelerine oy birli$i ile karar verildi.

Giindemin 8. Maddesi gere[ince, Y<inetim Kurulu Uyelerine ddenecek ticretler ile
huzur haklanmn gdriigtilmesine gegildi. Y<jnetim Kurulu Uyeleri Orhan Giindtiz ve
Nevhan Giindiiz'e ayhk briit 9.500,00 TL huzur hakkr cidenmesine Ydnetim Kurulu
Ba[rmsrz Qy"rl Mehmet Metin Korfalt'ya ayhk Brtit 2.000,00 TL ve Yonetim Kurulu
Bafrmsz Uyesi USur Yamag Korfalt'ya ayhk Briit 1.800,00 TL iicret <jdenmesine
oybirli[i ile karar verildi.

Giindemin 9. Maddesi gerelince, Baftmsz denetleme kuruluqunun segimine gegildi .
Yonetim kurulunun tavsiye karannda belirtilen AC istanbul Uluslararast Ba[rmsrz
Denetim ve SMMM A$'nin 2013 yrh faaliyet d<inemi igin denetgilile segilmesine
oybirlifi ile karar verildi.

10. Grindemin 10. Maddesi gerefince, Tiirk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396 ncr
maddeleri ile Sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemeleri gergevesinde; qirketle Yonetim
Kurulu iiyelerinin gerek kendi ve gerekse baqkasr adma iq yapabilmelerine,

i\ qirketimizin iqletme konusuna giren ticari ig ttiriinden bir iglemi kendi veya bagkasr

\', hesabrna yapabllmelerine ve qirketimizle"aym tiir ticari iqle u[raqan bir girkete

\ ",*sorumlulu[u 
smrsv ortak olabilmelerine izin verilmesi yaprlan oylama sonucu

\ \1,\rli[i ile kabul edildi.
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II. Giindemin 11. Maddesi gere[ince, "$irketin Ytinetim Kurulu Uyeleri ve Ust Diizey
Yrineticilerin Ucretlendirilmelerine itlgtcin Politikasr", "$irket Kar Dalrtrm
Politikasr" ve "$irket Bilgilendirme Politikasr" hakkmda genel kurula bilgi verildi.

12. Giindemin 12. Maddesi gere[ince , $irketin yasal kaytlannda yer alan gegmiq yl
zararlarrntn mevzuatrn izin verdi[i olgride ig kaynaklardan mahsubu genel kurulun
onaylna sunuldu ve oy birlifi ile kabul edildi.

13. Giindemin 13. Maddesi gerelince, 6102 Sayh Ttirk Ticaret Kanunu'na uyum amagh
olarak; Sermaye Piyasasr Kurulu ve Giimriik ve Ticaret Bakanhfr'ndan izinleri
alrnmrg bulunan $irket esas sozleqmesinin 3,6,J,8,9,10,12,13,15 ve 19'ncu
maddelerinin aqa[rdaki qekilleriyle deliqtirilmesi oylanarak oybirli$i ile kabul edildi.

14. Giindemin 14. Maddesi gerefince , $irket tarafindan 3. kiqiler lehine verilmiq ticari
olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadrfr ve elde edilen gelir veya menfaatler
olmadrEr konusunda senel kurula bilsi verildi.

15. Giindemin 15. Maddesi gere$i, Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemeleri kapsamrnda,
2012 yh igerisinde iliqkili taraflarla yapllan iqlemlere iliqkin olarak, 2012 ylr
bagrmsrz denetim raporunun 37 nci maddesinde de yer alan iqlemler hakkrnda bilgi
verildi.

16. Giindemin 16. Maddesi gere[ince, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi
gerelince hazrlanan, $irketin Genel Kurulunun Qahgma ve Usulleri Hakkrnda ig
Yonergesi okundu ve Genel Kurulun onayma sunuldu ve oybirlifi ile kabul edildi.

17. Giindemin 17. Maddesinin gortiqiilmesine gegildi. 2012 yhnda yaprlan ba[rg ve
yardrm bulunmadrfr hakkrnda Genel Kurulu bilgi verildi.

18. Gtindemin 18. Maddesi gerefince, Giindemde gortigiilecek baqka bir mevzuu
bulunmadr[rndan toplantrya T.C Giimdik ve Ticaret Bakanh$r Ternsilcisi tarafindan
son verildi.

Bakanhk Temsilcisi Divan Baqkanr Oy Toplayrcr Katip

ORIIAN CirNIiiz NEVIIAN Cinlntiz MAHMUT CiNIOtiZ
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