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Euro ll Tipi Menkul Krymetler Yatrrm Ortakhgr Anonim $irketinin 2013 yrh Olagan
Genel Kurul toplantrsr 1f Mayrs 2014 tarihinde saat 10.00'da Crowne Plarza Ankara,
Mevlana Bulvarr No:2 06330 Akkoprti-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valili$ Ticaret il
Mtidtirliilti'ni.in 16 Mayrs 2014 tarih ve 02410 sayrh yazrstyla BakzLnhk adma
gorevlondirilen Bakanhk Temsilcisi ismail KARAKILIQ gdzetiminde yaprlmrgtrr.
Toplantrya ait Genel Kurul Qa[rrsr, kanun ve anar s<izlegmede <in gdriildiigii gibi giindemi
de ihtiva edecek qekilde Ttirkiye Ticaret sicil gazetesinin 07.04.2014 Tarih ve 8544 sayrh
niishasmda ilan edildi[i aynca, 02.04.2014 tarihinde Saat:15.18'de Kamuyu Aydrnlatma
Platformu ve girket internet sitesinde ilan edilmek r;uretiyle siiresi iginde yaprlmrgtrr.

Tiirk Ticaret Kanunu'nvn l527'nci maddesi gerefince, qirketin elektronik lgenel kurul
hanrltklarrm yasal di.izenlemelere uygun olarak yerine getirdi[i tespit edilmiqtir
Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, girketin toplam 13.410.000,00-TL'1ik

siermayesine

tekabiil eden 13.410.000 adet hisseden, 90.007,499-TL sermaye ye kargrhk 90.007,499 adet
hissenin asaleten, 3.403.000 Tl'lik sermaye 'ye kargrhk 3.403.000 adet hissenin vekaleten
olmak izere, toplam 3.493.007,499-Tl'lik sermaye 'ye karqrhk 3.493.0At7,499 adet
hissenin toplantrda temsil edildigi, bdylece gerek kanun ve gerekse ana sdzlegmede
dng<irtilen asgari toplanLtr nisabmrn mevcut oldu[unun anlagrlmasr tizerine giindemin
g<iriigi.ilmesine gegilmiqtir

1)

Toplantr Fiziken ve F)lektronik olarak saat 10.C10'da eq zamanh olarak baqlat.ilmrq

olup, ortaklanmrzdan liuro Yatrrm Menkul Delerler A.$ temsilcisi Qogkun ARIK
tarafindan verilen cinergeye gore, Divan Bagkanh[rna Giirkan ATE$'in Tutanak
yazmanhprna Serkan $A.HN 'in oy toplama mernurlu$una Duran $AHiN'in, Elektronik
genel kurul sistem siirecinin yiiriitiilmesi igin Seda BAYRAK'm segilmesi hususu
oylanarak,oy bitlili ile kabul edildi ve baqkanhk divanr olugturuldu. Divan heyetine
toplanlr sonunda tutanaklarr imzalamakrJ;zerc yetki verilmesine oy

2)

birli[i ile karar verildi.

2013 Yrh hesap ve faaliyetleri hakkrnda, Yonetim Kurulu Faaliyet Raporunun,

girketimiz intemet sitesinde, Kamuyu Aydhnlatma Platformu ve Merkezi Kayrt
Kuruluqu E-genel kurul sistemin de yayrnlandrlrndan dolayr okunmurp sayrlmasr
hususunda Qoqkun ARIK'rn onerge verildigi gori.ildii, yaprlan mi.izakere ve oylama
sonucunda Y<jnetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmamaslna oy birliiii ile karar
verildi. Yaprlan oylama sonucunca yonetim kurulu faaliyet raporu oy birli[i ile kabul
edildi.

3) 2013 yh

ba[rmsrz dernetgi raporunun KamuyuLAydrnlatma Platformu ve girket internet
sitesinde yayrnlandri;rndan dolayr, sadece g;oriig sayfalarmrn okunmasr hususunda
velilen cinerge oylanch ve oy birli[i ile kabul edildi. Denet J3alrmsrz Denetim ve YMM
A.$ tarafindan haznlanan 2013 yrh bafrmsrz denetgi raporunun goriig sayfalarr,
derretim firmasr yetkilisi Selguk $AHIN tarcfndan okundu. Yaprlan mtizakere ve
oylama sonucunda ba[rmsrz denetim raporu oy birli[i ile kabul edildi.

4) 20t3

yrhna ait frnansal tablolarrn Kamuyu aydrnlatma platformu ve

qirJket internet
sitesinde yayrnlandrlmdan dolayr okunmamasl hususunda verilen dnerse oylandr ve oy

birli[i ilke
tablolar oy

5)

kabul edildi. Yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda 2013 y/rt finansal

birlifi ile kabul edildi.

$irlket Ydnetim Kurulu iiyeleri ve Denetgi, Denet Ba[rmsrz Denetim YMM A.$
2013 yh faaliyetlerinden dolayr ayrr ayn ibra edildiler. Ydnetim Kurulu iiyeleri
TTK'nm 436'rnu maddesi hi.ikmti gerefince kendi ibralarrnda oy kullanmanugladrr.

6) Ytinetim Kurulu'nun 02.04.2014 tarih ve 2014111 sayrh karan gerefince,3l.I2.20I3
tarihinde sona eren hesap d<jneminde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Sermaye
piyasasrnda Finansal Raporlamaya iliqkin Esaslar Tebli[i (II-14,1) doijrultusunda
haz,;rlanan finansal tablolarda oluqan 299.08it,00 -TL Kar nedeniyle, yasal yedekler
diigiildi.ikten soma kalan net da[rtrlabilir donem karmrn o/o 20'si oranlna te,kabtil eden
56.878,09-TL'nin Birinci temettii olarak ortaklanmrza da!ftimaslna, yaprlan mtizakere
ve oylama sonucunda temettii da[rtrmmLm 30 MAYIS 2014 Cuma giinti
gergeklegtirilmesine oy

7)

birli[i ile karar verilmiqtir.

Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 18.07.2013 tarih ve 12233903-320.99-'749 sayrlt
yazrlarrna istinaden, qirketimizin 2012 yrh karrna iligkin haznlanan kar pilyr dalrtrm
tablosunda, yasal kayrtlanmrzda yer alan i|J3.4II,72-TL, (SPK mevzrnttna gcire
haz:nlananfinansal tablolanmrzda ise 824.467-TL) gegmig yrlzarantutanrun oz kaynak
kalemi olan ola[aniistii yedek akgelerden dtigiilerek kapatrlmasna,2012 Yrh karrndan
eksik ayrrlan 38.670,59-TL genel kanuni yedek akgenin tamamlanmasra ve 2012
Yrlrndan ortaklarrmrza eksik da[rtrlan I57.159,29-TL birinci kar payrna, TCMB'nin
krsa vadeli avanslar igin uyguladr[r yrlJlrk faiz oranl iizerinden hesaplanan
18.025,08-Tl'nin eklenerek toplam 175.I84,37-TL Net kar payr cidemesin yaprlarak
eksik da[rtrmm tamamlanmasr, kar payr odemesinin 30 MAYIS 2014 Cuma giinii
gergeklegtirilmesine ve selmaye piyasasr kuruLuna bilgi verilmesine oy birliili ile karar
verilmigtir. 2012 ve 2013 y/'t ile birlikte ortaklarrmtza toplamda 232.062,46-TL kar
payr odemesi yaprlacaktrr.

8)

$ir.ketimiz yonetim kurulu ve balrmsrz ydnetim kurulu tiyelerine bu gorevlerinden
dolayr ayhk Net 1.000-TL( Binti.irklirasr) Huzur Hakkr odenmesine devam edilmesine
oy birli[i ile karar verilmiqtir

9) Ycinetim Kurulu

tarafindan 2014 faahyet yrh igin bafrmsz denetim finnasr olarak
segilen Ata Uluslararasr Ba[rmsrz Denetim ve: SMMM A.$ oy birli[i ile kabul edildi.
Denetim firmasma 2014 yfi denetim ticreti olarak KDV harig 15.000-TL ddenmesine
oy birlifi ile karar verildi.

lO)Ttink Ticaret Kanunun 395 ve 396'nu maddeleri gerefince ve Setma;re Piyasasr
Kurulu'nun Kurumsal Yonetim Tebli$i QI-l7.1)'nin (1.3.6) numarah ilke karannda
belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi igin qirket ydnetim kurulu iiyelerine
izin verilmesi hususu oy birli[i ile kabul edildi.
Kurulu'nun Kurumsal y<inetim teblifi ilkelerine gorehaztrlanan "Kar
da6irtrm politikasr", "Ust diizey y<inetici ticret politikasr" ve "Baftg Politikast", toplantr
tari,hinden iig hafta <incesinden girketimiz inlernet sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatma
Platformunda yayrnlandrlrndan dolayr okunmuq sayrlmalarrna iligkin Qor;kun ARIK
tarafindan verilen onerge oylandr ve kabul edildi. Hazrlanan politikalar yaprlan
mtjzakere ve oylama sonucunda oy birlifi ile kabul edildi.

11) Sermaye Piyasasr

12)Esas sdzlegme tadil metinlerinin girketimiz intemet sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatma
Platformunda yayrnlandr$rndan dolayr okunmamasr hususunda dnerge verildifi
gdrrildti. Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 07.04.2014 tarih ve 12233903-320.99-266 3650
sayrh izni ve T.C. Gtimriik ve Ticaret Bakanhlr ig Ticaret Genel Mtidtirli.igi'niin
1 4 .0 4.20 1 4 tarih ve 67 3 00 1 41 - 43 1 -02- 5 897 3 - 525 8 1 5 -3 3 9 6 2 1 5 6 sayrh izin y azlarryla,
onaylanan girketimizin esas s<izlegmesinin 2-6-8-9-10-lI-12-13-14-15-18-21-23-26 ve
33'ncii maddelerin tadil,4l'nci maddenin esas sozleqmeye eklenmesi hususu yaprlan
miizakere ve oylama sonucunda oy birlili ile liabul edildi.

l3)Ydnetim Kurulu'nun yrl iginde belirlenecek gereksinimlerine gore 2014 yrh gelir ve
giderlerinde gerekli tasarruflart yapma konusunda yetki verilmesine oy birtigi ile karar
verildi.

l4)Dilek ve temenni gtndem maddesinde, ortaklarrmrzdan Sayrn, Ahmet Cogkun soz
olarak, 2014 y/rnrn ilk tig ayhk geyreginde qirketin oldukga y0ksek kar dde etti[ini,
ahr ayhk d<inemde de bu kann artarak devam edecelini drigtindiifiinii, girketin kendi
paylarrm geri ahmryla ilgili bir politika olugturulmaslrun girket hisselerin performansr
igin olumlu katkrda bulunaca[rnr siiyleyerek sdzlerini tamamlamrqtrr.
Giindemde gdnigtilecek bagka madde kalmadr[rndan, toplanfl toplantrsr divan bagkam
tarafindan saat:11.18' da kapatrlmrgtm. Genel Kurulda alman kararlara herhangi bir
itiraz ve muhalefetin olmadr[r gori.ildti. ig bu toplantr genel kurul tutarelr toplantr

mahallinde bilgisayar marifeti

ile

diizenlenerek okunup

17 Mayrs 2014 Ankaru.
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imza altrna ahndr.

