bul Portfciy Yrinetim i Anon im g irketi' n i n
12 Ekim 2018 Taritrinde Yaprlan
2017 Ytlt Olagan Genel Kurul Toplantl TutanaSt
ista

n

lstanbul Portfdy Ytinetimi Anonim $irketi'nin 2017 ytr Olagan Genel Kurulu 12Ekim 2018 Cuma 36
gunu, saat 11:00'de Dereboyu Caddesi No:78 Kat:4 Ortakoy Begiktag, istanbul adresinde lstanbul
Ticaret ll MudurlU$u'nUn 11.10.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00037912758 sayrtr yazrtarryta
gdrevlendirilen Bakanltk Komiseri Sayrn Seda Qaycr

Akkale' nun gozetiminde yaprlmrgtrr.

TUrk Ticaret Kanunu'nun 416ncr maddesine istinaden yaprlmasr istenilen bu toplantrda pay
sahiplerinin herhangi bir itirazlartntn bulunmadt$rnrn, $irketin hazirun cetvelinin (hazlr bulunanlar
listesi) tetkikinden, $irketin toplam 6.300.000 TL sermayesine tekabul eden; 6.300.000 adet hisseden;

4.006.800 TL sermayeye tekabUl eden 4.006.800 adet hissenin asaleten, 2.293.200 TL sermayeye
tekabUl eden 2.293200 adet hissesinin vekaleten (temsilen) olmak uzere toplantlda 6.300.000 adet
hissenin temsil edildi$inin ve bOylece TUrk Ticaret Kanunu'nuq ongdrdUgU toplantr nisabrnrn mevcut

ve Bakanlrk Temsilcisi tarafrndan tespit ve ifade edilmesi i.rzerine, toplantr
$irket Genel Mudtlru, Saytn Burak Ahmet Ustay tarafrndan agllarak gundemin gorUgulmesine
oldu$unun anlagtlmast
gegilmigtir.

1.
2.

Toplantr Bagkanll$r'na Sayln Burak Ahmet Ustay'rn segllmesine, oybirligi ile karar verildi.

Toplantt tutanak ve evraktntn Genel Kurul adrna imzalanmasl hususunda Toplantl Bagkanlr$l'na
yetki verilmesi oybirligi ile karar verildi.

3.

$irket'in ve kurucusu oldu$u fonlartn 2018 yrh hesap ve iglemlerinin gerek Sermaye Piyasasr
Kanunu ve ilgilirnevzuat gerekse TUrk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gergevesinde denetimi igin
BJK Plaza, Suleyman Seba Caddesi No:48 B Blok K:9 Akaretler, Begiktag, istanbul adresinde
mukim, 2014651149004 sicil no ile istanbul Ticaret odasrna kayrtlr PWC Bagrmsrz Denetim SMMM
A.$.'hin (Bo$azigi Kurumlar VD :1460022405 ve Mersis No: 0'146002240500015) segilmesine
segilen bu firma ile Ba$rmsrz Denetim sozlegmesi imzalanmasrna girket yOnetimine yetki
verilmesine oybirligi ile karar verildi.

4.

2017 ytrna ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2017 yrlr ba$rmslz drg denetim kurulugu
raporlart ayn ayfl okundu, mUzakere edildi, her biri ayrr ayrr oybirli$i ile tasdik ve kabul edildi.

5.

Ydnetim Kurulu Uyelerinin 2017 yrlr faaliyetlerine iligkin ibrasr hususu ortaklarrn bilgisine sunuldu.
Y0netim Kurulu Uyeleri kendi ibralarrnda oy kullanmayarak diQerortaklann oybirligi ile ibra edildi.

6,

Denetgilerin 2017 yrlt faaliyetlerioybirligi ile ibra edildi.

7'.

$irket'in 2017 yrhna ait finansal tablolarr, bilango ve gelir tablosu (karlzarar) hesaplarr ayfl ayrl
okunup, gOrUgUldu ve her biri ayrr ayrr oybirligi ile kabul edildi.

8.

$irket'in TUrk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hUkUmlerine g6re dUzenlenmig
bilangosundaki donem net kart 2.692.737,65 t"dir. $irketin 2017 yrlr donem net karrnrn
da$tttlmayarak, kalan tutann ola$anUstU yedek olarak kaydedilmesine oy birligi ile karar verildi.

9.

Dilek ve temenniler, kapanrg
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Toptantr Bagkanr sayrn Burak
Ahmet ustav
tay\
verildive ig bu toplantrtutana$r yerinde
duzenrenere kimzaartrna arrndr.
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