cosMos yATtRtM HoLDiNG ANotrilvl ginxeri
't9t04t2017 rnniniruoE yAprLAN oleGnru GENEL KURUL TopLANTI turlruRGl
Cosmos Yatrrrm Holding Anonim $irketi'nin 2016 yrllna ait Olagan Genel K'urul Toplantrsr
1910412017 tarihinde, saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No 4412 Begiktag/istanbul
adresinde TC GUmrtik ve Ticaret il MudurlU$U'nUn 1810412017 tarih ve 24336978 sayrlr
yaalarryla g6revlendirilen bakanlrk temsilcisi sayrn Sabri KOSE gdzetiminde yaprlmrgtrr.

Toplanttya ait davet; Kanun ve Es,as S6.legmede ongdrUldUgti gibi ve topl,antr yeri, gUn ve
saati ile gUndemi de ihtiva edecek gekilde 1710312017 tarihinde KAP'ta, girketin internet
sitesi www.cosmosholding.com adresinde, TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2410312017
tarih ve 9291 sayrlt nUshasrnda, YeniEUn Gazetesinin 2210312017 tarihli yurtigi baskrsrnda
toplantt gUn ve gundeminin ilan edilmesi suretiyle sUresi igerisinde yaprlmrgtrr.

Toplanttntn TfK 414" maddesine gore yaprldr$r, haztr bulunanlar listesinin tetkikinde
elektronik ortamda kattlan yoktur. Fiziki ortamda girketin toplam 6.000.000.-TL
sermayesine tekabUl eden (6.000.000) paydan 1.416"077,-TL sermayeye tekabUl eden
(1.416.077) paytn vekaleten , 2.832.487,-TL sermayeye tekabUl eden (2.832.487) payrn
asaleten olmak Uzere toplam 4.248.564,-TL sermayeye tekabul eden (4.248.564) adet
paytn toplanttda temsil edildigi; boylece gerek TTK ve gerekse SPK'nun 6ngdrdugu
toplantt nisabinrn mevcut oldu$un anlagrlmasryla, toplantrnrn baglamastna herhangi bir
en;Qel olmadt$tntn GUmrUk ve Ticaret Bakanlr$r temsilcisinin ifadesi tizerine toplantr
Mehmet Akgay tarafrndan agrlarak gUndem maddelerinin go,rugulmesine gegildi.
GUNDEM

'l- Agtltg yaptlarak bagkanlrk divanr segimine gegildi: Toplantr Bagkanlr!rna: Mehmet
Akgay, Oy Toplama Memurlu!una: Srtkr Murat Agrk, Tutanak Yazmanlrgrna; Tarkan
Ertag'tn segilmelerine ve bagkanlrk divanrna toplanti tutanaklarrnl imzalama yetkisinin
verilmesine oy birligi ile karar verildi.

2- 2016 ytltna ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2016 yllrna ait Bagtmstz Drg De;netim
Raporu Kamu Aydrnlatma Platformunda ve girketin internet sitesinde yaytnlanmasr ve
bdylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmugtur. Tamer lzzet Beyazo!lu sdz alarak igtiraki
olan Enerji Ofisi Akaryakrt Paz.ve Da$.A.$'nin stoklarda bulunan sanat eserleri ve
faaliyeti hakkrnda bilgi istemigtir. Gerekli bilgiler ve agrklamalar yaprlarak oybirligi ile
kabul edildi.

3- 2016 ytltna ait Bilango ve Gelir/Gider hesaplarr Kamu Aydrnlatma Platformunoa

ve

girketin internet sitesinde yayrnlanmasr ve bdylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmug
olmast nedeniyle okunmug kabul edilmesine oybirli$i ile kabul edildi.

4-

Yonetim Kurulu Raporu, Ba$rmsrz Drg Denetgi Raporu ve 2016 'yrlr bilango ve
gelir/gider hesaplarr oy birli$i ile kabul edildi. Yonetim Kurul.u ve bagrmsz denetginin
ibrasrna gegildi, ydnetim kurulu Uyelerinin her biri kendi ibralarrnda sahibi bulunduklarr
paylardan do!an oy haklartnr kullanmayarak toplantrya katrlan di$er ortaklarrn oy birligi
ile ayrr ayrr ibra edildi. Bagtmstz denetgi oy birligi ibra edildi.

5- Ydnetirh Kurulunun girketimizin 2016 yrlrnr zararla kaparnqsr nedeniyle

da$tttlmamast ydnundeki onerisi mUzakere edildi ve oy birli0i ile kabul )edildi.

6-

2017 ve izleyen yrllara ait kar dagrtrm

ikasr ortaklarr

bitgisine

kar

7- 2017 ytlr ba$rmsrz denetimi igin Ata Uluslararasr Ba!rmsrz Denetim A $. firmasrnrn bir
yrllr$rna segilmesi konusundaki Ydnetim Kurulu Karan okundu ve oy birli$i ile kabul edildi.

8- 12.08.2016 tarih ve 2016109 Yonetim Kurulu Kararr lle Ydnetim Kurulu Uyeli$ine atanan
(47680151462 TC kimlik nolu) Tarkan Ertag'rn ve 19.08.2016 tarih ve 2016111 Yonetim
Kurulu Kararr ile Yonetim Kurulu Uyeligine atanan (29645193144 TC kimlik nolu) Onur
Burus'un YOnetim Kurulu Uyelikleri gorugUlerek, yrl iginde yaprlan atamatarr onaylandt"

9- Ydnetim Kurulu Uyelerinin istifalarr nedeni ile bogalan Ydnetim Kurulu Uveliklerine:
26114028150 TC kimlik nolu) Srtkr Murat Agrk, (Yonetim Kurulu Bagkanr)
60676409750 TC kimlik nolu) Mehrnet Akgay, (Uye)
47680151462 TC kimlik nolu) Tarkan ErtaE, (Uye)
29645193144 TC kimlik nolu) Onur Burus, (Lilye)
1,9073426136 TC kimlik nolu) Melike Seda Korkmaz (Balrmsrz Uye),
44407571978 TC kimlik nolu) Ozcan Can (Bagrmsrz Uye)
3 (Ug) yrl sUre ile aday gOsterildi, mUzakere edildi ve oy birli$i ile Yonetirn Kurulu
Uyeliklerine segilmesine karar verildi.

10- Sermaye Piyasasr Kurulunun 11-17.1 Kurumsal YOnetim Tebligi ekinde yer

alan

Kurumsal Ydnetim ilkeleri 4.6.2 maddesi uyannca Ydnetim Kurulu ve Ust dUzey yoneticiler
igin belirlenen "Ucretlendirme politikasr" hakkrnda Genel Kurulu bilgi verildi. Ba$rmsrz
Yonetim Kurulu Uyelerine aylrk 1.000 TL Ucret odenmesi oy birligi ile kabul edildi.

11- Yonetim Kurulu Uyelerinin $irket ve Ba$lr Ortaklrklarr ile grkar. gatrgmasrna neden
olabilecek nitelikte iglem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi igin T.T.K.'nun 395 ve 396
maddeleri kapsamrna giren hususlarda yetkili krlrnmalarr hakkrnda gerekli iznin verilmesi
ortaklarrn onayrna sunuldu, oy birligi ile kabul edildi.
12- GUndemde gorUgulecek bagka madde olmadr$rndan toplantrya son verildi.
lgbu toplantr tutana$r toplantr mahallinde okunarak kabul edildi 19/0412017
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