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OIeCeru GENEL KURUL ToPLANTI rureruRGI

Cosmos \(attrtm Holding Anonim $irketi'nin 2018 yrllna ait Ola$an Genel Kurul Toplantrsr
03/05/20X 9 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No: 4412 Begiktag/istanbul
adresinder TC Gumriik ve Ticaret il MudurlU$u'nUn 02.05.2019 tarih ve g0726394-431.03
E00044010277 saytlt yaztlarryla gorevlendirilen bakanllk temsilcisi Sayrn Levent eetin
gozetiminde yaprlmrgtrr.

Toplanttya ait davet; Kanun ve Esas Sozlegmede 6ngorUlduOU gibi ve toplantr yeri, gUn ve
saati ile gundemi de ihtiva edecek gekilde 1110412019 tarihinde KAP'ta, girketin internet
sitesi www.cosmosholding.com adresinde, TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16l04lZO1g
tarih ve 9810 saytlt nUshastnda, YenigUn Gazetesinin 1310412019 tarihli yurtigi baskrsrnda
toplantt gUn ve gundeminin ilan edilmesi suretiyle suresi igerisinde yaprlmrgtlr.

Toplanttntn TTK 414. maddesine gdre yaprldrgr, hazrr bulunanlar listesinin tetkikinde
elektronik: ortamda katrlan yoktur. Fiziki ortamda girketin toplam 6.OOO.OOO.-TL
sermayesine tekabUl eden (6.000.000) paydan 4.248.564-TL sermayeye tekabUl eden
(4.248.564) payrn vekaleten payrn toplantrda temsil edildigi, boylece gerek T'TK ve
gerekse SPK'nun 6ngordU$U toplantr nisabrnrn mevcut oldu$un anlagrlmasryla,
toplanttntn baglamastna herhangi bir engel olmadr$rntn GUmrUk ve Ticaret Bakanlr$r
temsilcisinin ifadesi Uzerine toplantr Ali ALTlNlglK tarafrndan ar;rlarak gundem
maddelerlnin gdrUgUlmesine gegildi.

cUruoen
1- Agtltg yaptlarak bagkanlrk divanr segimine gegildi: Toplantr Bagkanlrgrna: Ali Altrnrgrk,
Oy Toplama Memurlu$una: Srtkr Murat Agrk, Tutanak Yazmanlr$rna: Akrn Durakkoca'nrn
segilmelerine ve bagkanlrk divanrna toplantr tutanaklarrnt imzalama yetkisinin verilmesine
oy birligi ile karar verildi.

2- 2018 ytltna ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2018 yrlrna ait Bagtfi'tstz Drg Denetim
Raporu K.amu Aydrnlatma Platformunda ve girketin internet sitesinde yaytnlanmasr ve
boylece pray sahiplerinin bilgisine sunulmugtur. Gerekli bilgiler ve agrklamalar yaprlarak
oybirligi ile kabul edildi.

3- 2018 ytltna ait Bilango ve Gelir/Gider hesaplarr Kamu Aydrnlatma Platformunda

ve

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

4'Yonetim Kurulu Raporu, Ba!rmsrz DrS Denetgi Raporu ve 2018 yrlr bilangcl ve
gelir/gider hesaplart oy birli$i ile kabul edildi. Yonetim Kurulu ve bagrmsrz denetginin
ibrastna gegildi, yonetim kurulu Uyelerinin her biri kendi ibralarrnda sahibi bulunduklarr
paylardan do$an oy haklartnl kullanmayarak toplantrya katrlan diger ortraklarrn oy birligi
ile ayrr ayrr ibra edildi. Bagtmsrz denetgi oy birligi ibra edildi.
5- Yonetim Kurulunun, girketimizin 2018 yrlr faaliyetleri sonucunda elde edilen Kann
gegmig ytllar zarartndan mahsup edilmesi nedeniyle kar dagltrlmamasr y15nUndeki 6nerisi
m}zakere edildi ve oy birligi ile kabul edildi.

6-

2019 ve izleyen yrllara ait kar da$rtrm politikasr ortaklarrn bilgisine sunuldu.

6.1 Bilgi Verildi.
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7' 2019 ylll

ba$rmsrz denetimi igin HSY Danrgmanlrk ve Bagrmsrz Denetim A.g.'i
yrllr$rna
bir
segilmesi konusundaki Ydnetim Kurulu Karan okundu ve oy niriigi
tlrmaslntn
ile kabul edildi.

8- Sermaye Piyasasl Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yonetim Tebligi ekinde yer

alan
Kurumsal Yonetim ilkeleri 4.6.2 maddesi uyannca Y6netim Kurulu ve Ust riuzey ySneticiler
igin belirlenen "Ucretlendirme politikast" hakkrnda Genel Kurulu bilgi verildi" Ba$tmstz
YOnetim l(urulu Uyelerine aylrk 1.000 TL ucret odenmesi, Ydnetim Kuiulu Uyelerine ucret
odenmemesi oy birligi ile kabul edildi.

9- Yonetim Kurulu Uyelerinin $irket ve Baglr Ortaklrklarr ile grkar gatrgmastna neden
olabilecek nitelikte iglem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi igin T.T.K.'nun 395 ve 396
maddeleri kapsamtna giren hususlarda yetkili kllrnmalarr hakkrnda gerekli iznin verilmesi
ortaklarrn onaytna sunuldu, oy birligi ile kabul edildi.
10- GUndemde gorUgUlecek bagka madde olmadrgrndan toplantrya son verildi.

10.1 Genrel Kurulda gUndemde gorugUlecek bagka madde kalmadrgrndan ve soz alan

olmadr$rndan toplantrya son verilmigtir.

igbu toplantt tutana$r toplantr mahallinde okunarak kabul edildi 03l05l201g
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