oDAŞ ELEKTRiK ünrriıvı sRıııayi ricRRır Rıııoıııiıv şinrıri23/'g.çzorr rnniHiNDE YAPILAN
2010 YlLl olnĞnııı GENEL KURUL ToPLANTI rurRıııRĞıoıR.
oDAŞ rı-rrrnir Ünrriv slııRyi ricaRır A.Ş.'nin 20L0 yılına ait olağan genel kurul toplantısı
L]../o'Ç/zo11tarihinde saat /.c.,.Q*.' da istanbul Kısıklı Cad. Aköz iş Merkezi No: 14/1A Blok Kat:3
Daire:8 Üsküdar'daki adreste Sanayi ve Ticaret Bakanlığı istanbul ili sanayi ve Ticaret
Müdürlüğü nunZ.Ç'/Ç'Ç/2011- .tarih ,e 3.l..f-Lı-J''... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık
Komiseri Sayın .'f}i}'e.hın'et''1.n'1-.J.lt'L. . gözetiminde yapı|mıştır.
T.T.K' nun 370. Nci maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve
vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden,
şirket toplam L00.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 100.000 adet hissesinden,
100.000,00.-TL' lik sermayeye karşılık 100.000 adet hissesinin asaleten toplantıda temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı
nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Korkut öZAL
tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
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Korkut ÖZAL',ın
Burak ALTAY' ın
: Abdulkadir Bahattin Özal' ın
:
:

Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
z| Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oy birliği
ile karar verildi.
3) 20]-0 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Burak Altay
tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
4) 2010 Yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzal katılan şirket denetçisi Adeviye Demir
tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.
5) 2010 Yılı bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama
sonucunda bilanço veKarf7arar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
6) 2010 Yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu
üyelerinin tek tek ibra edilmesi açık oylamaya sunuldu. oy birliği ile kabul edildi. Korkut
özal kendi hissesi dışında sahip olduğu paylardan dolayı oy kullanmayarak toplantıya
katılan diğer hissedarların oy birliği ile kabul ve ibra edildi. Burak Altay kendi hissesi
dışında sahip olduğu paylardan dolayı oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer
hissedarların oy bir|iği ile kabul ve ibra edildi. Abdulkadir Bahattin Özal kendi hissesi
dışlnda sahip olduğu paylardan dolayı oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer
hissedarların oy birliği ile kabul ve ibra edildi.
7) 2010 Yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edilmiştir.
8) Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak
aday olduklarını belirten Sayın Korkut Özal, Abdulkadir Bahattin Özal ve Burak Altay' ın
üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine ve kendilerine herhangi bir ücret
ödenmemesine oy birliği ile karar veriIdi.
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9) Top|antıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Adeviye

Demir
Pekmezci' nin 3 yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine
herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
1-0) Şirketin ana söz|eşmesinin 6,7,8, 10 ve 14. Maddelerinin değiştirilerek aşağıdaki şekilde
olmasına oy birliği ile karar verildi.

YENi ŞEKiL

Madde 6- Sermaye
Şirketin sermayesi beheri 1.TL kıymetinde 30.000.000 adet hisseye ayrılmış olup 30.000.000,00.
(otuzmilyon Türk Lirası)-TL' dir. Şirketin önceki sermayesini oluşturan 100.000,00.-TL' nin
tamamı ödenmiştir. Bu kere arttırılan 29.900.000,00.-TL' in tamamı muvazaadan ari olarak
taahhüt edilmiş ve/o'ü iş bu tadil mukavelesinin tesciI tarihinden itibaren en geç üç ay içinde
kalanı ise Yönetim Kurulu' nun alacağı kararlar dairesinde en geç 3 (üç) yıl içerisinde
ödenecekt|r. Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

ortak Adı ve Soyadı

Hisse Adedi

Toplam (TL)

Korkut öZAL
Abdul kadir Ba hattin ÖZAL
Burak ALTAY
Hidro Kontrol Elektrik Üretim San.A.Ş.
Öztay Enerji Elektrik Üretim San. A.Ş.

12.000.000
8.700.000
8.700.000
300.000
300.000

12.000.000,00.-TL
8.700.000,00.-TL
8.700.000,00.-TL
300.000,00.-TL
300.000,00.-TL

TOPLAM

30.000.000

30.000.000,00.-TL

11)Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantlya oy birliği ile son verildi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
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Oy Toplama Memuru

BURAK ALTAY

Divan Başkanı
KoRKUT özAL
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Katip

ABDULKADin gnHnrriN öZAL
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