cosMos yATtRtM HoLDiNG ANoNiM ginrceri
2sto4t2o1s raniniruoe yAprLAN ouGnru GENEL KURUL opt-ANTt ruteruRGl
Cosmos Yattrtm Holding Anonim $irketi'nin 2017 ytllna ait Olagan Genel Kurul Toplantrsr
2510412018 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44t2 Begiktag/istanbul
adresinde TC Gumruk ve Ticaret il Mudurlu$u'non 2410412018 tarih ve 90726394-431.03E00033837909 saytlt yazrlanyla gorevlendirilen bakanlrk temsilcisi Sayrn Aysun
ARASOGLU gdzetiminde yaprlmrgtrr.

Toplanttya ait davet; Kanun ve Esas Sdzlegmede 6ngorUldUgu gibi ve toplantr yeri, gUn ve
saati ile gUndemi de ihtiva edecek gekilde 2610312018 tarihinde KAP'ta, girketin internet
sitesi www.cosmosholding.com adresinde, TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 3010312018
tarih ve 9548 saytlt nUshastnda, YenigUn Gazetesinin 2610312018 tarihli yurtigi basklslnda
toplantt gUn ve gUndeminin ilan edilmesi suretiyle sUresi igerisinde yaprlmrgtrr.

Toplanttntn TIK 414. maddesine g6re yaprldr$r, hazrr bulunanlar listesinin tetkikinde
elektronik ortamda katrlan yoktur. Fiziki ortamda qirketin toplam 6.000.000.-TL
sermayesine tekabUl eden (6.000.000) paydan 1.416.077,-TL sermayeye tekabUl eden
(1.416.077) paytn vekaleten, 2.832.487,-TL sermayeye tekabUl eden (2.832.487) payrn
asaleten olmak Uzere toplam 4.248.564,-TL sermayeye tekabUl eden (4.24e.564) adet
paytn toplanttda temsil edildigi, boylece gerek TTK ve gerekse SPK'nun ongOrdugU
toplantt nisabtntn mevcut oldu$un anlagrlmasryla, toplantrnrn baglamastna herhangi bir
engel olmadt$tntn GUmrUk ve Ticaret Bakanlr$r temsilcisinin ifadesi uzerine toplantr
Mehmet Akgay taraftndan agrlarak gundem maddelerinin gorUgUlmesine gegildi.
GUNDEM

1- Agtltg yaptlarak bagkanlrk divanr segimine gegildi: Toplantr Bagkanlrgrna: Srtkr Murat
Agtk, Oy Toplama Memurlu$una: Mehmet Akgay, Tutanak Yazmanlr$rna: Ali Altrnrgrk'rn
segilmelerine ve bagkanlrk divantna toplantr tutanaklarrnr imzalama yetkisinin verilmesine
oy birli$i ile karar verildi.

2'2017 yrltna ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2017 yrlrna ait Bagtmstz Dtg Denetim
Raporu Kamu Aydrnlatma Platformunda ve girketin internet sitesinde yaytnlanmasl ve
bdylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmugtur. Gerekli bilgiler ve agrklam alar yaprlarak
oybirligi ile kabul edildi.

3- 2017 ytltna ait Bilango ve Gelir/Gider hesaplarr Kamu Aydrnlatma Platformunda ve
girketin internet sitesinde yayrnlanmasr ve bdylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmug
olmast nedeniyle okunmug kabul edilmesine oybirligi ile kabul edildi.

4- Ydnetim Kurulu Raporu, Ba!rmsrz Drg Denetgi Raporu ve 2017 yrlr bilango

ve

5- Yonetim Kurulunun girketimizin 2017 yrlrnr zararla kapamasr nedeniyle

kar

gelir/gider hesaplart oy birligi ile kabul edildi. Yonetim Kurulu ve bagrmslz denetginin
ibrastna gegildi, yonetim kurulu Uyelerinin her biri kendi ibralarrnda sahibi bulunduklarr
paylardan do$an oy haklartnr kullanmayarak toplantrya katrlan diger ortaklarrn oy birli!i
ile ayrr ayrr ibra edildi. Bagtmstz denetgi oy birligi ibra edildi.
da!tttlmamast yonUndeki onerisi muzakere edildi ve oy birligi ile kabul edildi.

6-

2018 ve izleyen yrllara ait kar dagrtrm politikasr orta

6.1 Bilgi Verildi.

d

bilgisine sunuldu

7- 2018 yrlr baStmstz denetimi igin Ata
Bagrmsrz Denetim A.g. firmasrnrn bir
yrllr!lna segilmesi konusundaki Yonetim Uluslararasr
Kurulu Kararr okundu ve oy birligi ile kabul edildi.
8- 25'05'2017 tarih ve 20 17l08 Ydnetim Kurulu Kararr ile yonetim
Kurulu Uyeligine atanan
(36700536808 Tc k.imrik noru) Ari Artrnrgrriin-yonetim
ruruLu
uyerigi
gorUgulerek, ytl
iginde yaprlan atamalarr
onaylandr.

0lr Ortaklrklarr ile grkar gatrgmasrna neoen
abet edebilmesi igin T.t.k.,nun 395 ve 396

i

krrrnmararr hakkrnda gerekri iznin verirmesi

ed itdi.

11' Gundemde gdrugulecek bagka madde olmadrgrndan toplantrya
son verildi.
11"1 Gener Kururda gundemde gorugurecek bagka madde
kalmadr$rndan ve soz alan
olmadrgrndan toplantrya son verltmlgtii.
lgbu toplantt tutana$r toplantt mahallinde okunarak
kabul edildi 25t041201g
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