
BURO B TiPi MBNKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI ANONiM $iRKETi'NiN
30 MART 2013 TARIHINDE YAPILAN }OI}YILIOLAGAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAGI

Euro B Tipi Menkul Krymetler Yatrrrm Ortakh[r Anonim $irketinin 2012 ytl: Olagan

Genel Kurul toplantrsr 30 Mart 2013 tarihinde saat 10.00'da Crowne Plaza Ankara,

Mevlana Bulval No:2 06330 Akkoprii-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valili$ Ticaret Il

Miidtirlilgi'niin 29 Mart 2013 tarih ve 1858 sayrh yaztsryla Bakanhk adrna gorevlendirilen

Bakanhk Temsilcisi Sn.Satrlmrq BATUR gdzetiminde yaprlmrqtrr'

Toplantrya ait Genel Kurul Qafirrsr, kanun ve ana s6zleEmede on goriildti$ti gibi giindemi

de ihtiva edecek gekilde Ttirkiye Ticaret sicil gazetesinin 08.03.2013 Tarih ve 8274 sayrh

niishasrnda ilan edildigi aynca,06,03.2013 tarihinde Saat:16.09'da Kamuyu Aydrnlatmia

Platformu ve girket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle siiresi iginde yaprlmrqtrr,

Ttirk Ticaret Kanunu'nun I 527'nci maddesi gere[ince, girketin elektronik genel kuru'l

hazrrlklalnr yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirdi[i tespit edilmigtir.

Hanr bulunanlar listesinin tetkikinden, qirketin toplam 13.410.000,00-TL'lik sermayesine

tekabtil eden 13.410.000 adet hisseden, 1-TL sermaye ye kargrhk 1. adet hissenin asaleten,

3.475,000 TL'lik sermaye'ye kargrhk 3.475,000 adet hissenin vekaleten olmak ijzerr:,

toplam 3.475.001-Tl'lik sermaye'ye kargrhk 3.475,001 adet hissenin toplantrda temsil

.Citdigi, boylece gerek kanun ve gerekse ana sozlegmede ongoriilen asgari toplantr

nisabrnrn mevcut oldu[unun anlagrlmasr tizerine grindemin goriiqtilmesine geqilmiqtir

1) Toplantr Fiziken ve Elektronik olarak saat 10.00'da baglatrlmrq olup. yaprlan muizakere

ve oylama sonucunda, Divan Bagkanhgrna Qogkun ARIK'rn Tutanak yazmanll[rna

Sevda TURKflZ'tin, oy toplama memurlufiuna Duran $AHIN'in seqilmesine oy birlifli

ile karar verildi.

2) Divan bagkanr, tutanak yazmanrna gilndemin ikinci maddesini okuttu ve toplantr

sonunda tutanaklaln, divan heyeti taraftndan rmzalanmaslna oy birlili ile karar verildi.

3) Divan baqkanr, gtindemin iigi.incii maddesini tutanak yazmanlna okuttu' 2012 Y:1rr heseLp

ve faaliyetleri hakkrnda, Yonetim Kurulu Faaliyet Raporunun, qirketimiz intern'et

sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatma Platformunda yayrnlandrltndan dolayr okunmamast

hususunda dnerge verildifii goriildti, yaprlan mi.izakere ve oylama sonucunda Yonetim

Kurulu Faaliyet raporunun okunmamaslna oy birli[i ile karar verildi.

4) Giindemin dordtincii maddesinin goriiqulmesine gegildi.2012Y:ilrr igerisinde 6102 sayrlr

TTK'nrn 25'nci maddesi gere[i istifla ederek yeniden gergek kigi yonetim kurulu tiyesi

olarak segilen Sn.Seda $AHIN oy birlifi ile kabul edildi'

5) Divan bagkanr, giindemin beqinci maddesini tutanak yazman:lrra okuttu' $irket Yonetim

Kurulu tiyeleri ve Denetgi 2012 yrh faaliyetlerinden dolayr ayrr ayrr ibra edildiler.

Yonetim Kurulu i.iyeleri TTK'nrn 436'rncr maddesi htikmtj gereflince kendi ibralannrJa

oy kullanmamrgladrr.

6) Giindemin alttncr maddesinin gortigtilmesine gegildi. 2012 y:lrt denetqi raporunun
girketimiz internet sitesinde ve Kamu'yu

Aydrnlatma Platfo dolayr asr hususunda onerge



8)

verildigi goriildti, yaprlan mi.izakere ve oylama sonucunda denetgi raporunun
okunmastna ba[rmsrz drg denetleme raporunun ise okunmamaslna oy birligi ile karar
verildi.

Divan bagkanr, gtindemin yedinci maddesini tutanak yazmanrnr okuttu. Vergi Usul
Kanununa gore hazrrlanan 2012 yrh Bilango ve gelir-gider tablosu ve Sermaye
Piyasasr Kurulu'nun Seri:XI No:29 "sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya
iligkin Esaslar hakkrndaki tebli[i"'ne gdre dtizenlenen bilango ve karlzarar hesaplan
yaprlan miizakere ve oylama sonucunda oy birlili ile kabul edildi.

Giindemin sekizinci maddesi olan,2Ol2 yina ait karrn kullanrm gekli ve dafrtrlacak kar
payl oranrna iligkin durumun gdnigiilmesine gegildi. Ycjnetim Kurulu'nun 06.03,2013
tarih ve 2013108 sayrlr karan gerelince,3 1.12.2012 tarihinde sona eren hesap
doneminde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayrh Teblili dofrultusunda
haztrlanan finansal tablolarda oluqan 1,671,140-TL Kar nedeniyle, ortaklanmrza,
gegmig yi zararlan ve yasal yedekler di.igtildiikten sonra kalan net dalrtrlabilir donem
kanntn %o20'si oranrna tekabiil 160.748.56-TL'nin Birinci temetti.i olarak ortaklanmrza
da[tttlmasrna, yaprlan miizakere ve oylama sonucunda temettti da[rtrmrnrn
3l MAYIS 2013 Cuma giinii gergeklegtirilmesine ve kar dagrtrm tablosunun ekteki
gekliyle kabul edilmesine ff [irli[i ile karar verilmigtir.



EURO B TiPi MENKUL KIYMBTLER YATIRI
2OI2 }'ILI KAR DAEITIM TABLOSU (TL)

I ORTAKLTGTA.$

I Odenmis/Crka nlmrs Se rmave | 3.4l0.000,00
Toplam Yasal Yedek Akce (Yasal Kayrtlara Giire) t 55,898.67
Esas siizlegme uyannca kar da[rtrmrnda imtiyaz
var ise siiz konusu imtiyaza iligkin bilgi: lmtiyaz Yoktur lmtiyaz Yoktur

SPK'ya Giire Yasal Kayrtlara (YK) Giire
3 Diinem l(an t,671,140.00 r,632,01 5 3 |

4 Odenecek vergiler (-)

5 Net Dtinem Karr (= t,67 t, t40.00 r.632.0 t5 3 i

Gecmis Yilar Tararlan (- 824.467.00 773,4|.'72
Birinci Tertip Yasal vedek (-; 42,930. r 8 42.930 r 8

NET DAEITILAB|LiR DONEM KARI = 803,742.82 8l5,673.4 |

9 Yrl iqinde yaprlan baflrglar i+)

l0
B irinci Te me ttii' niin hes a pla naca!r baprg la r
eklenmis net daErtrlabilir dijnem kan

ll O rtal<lara Birinci Ternettii | 60.7 48.56

Naki I 60,748. s6

12

Imtiyazh llisse Senedi Sahiplerine Datrtrlan Ter-nettii Esas Sozlepnrc htikUrnleri

Qergevesinde imtiyazh pay

sahip lerine daprtrlacak

tenreftti futan

3 Yone tirn K urulu Uye lcrinc.qa hganlara vb'e tementi

4 I ntilb Sened i S ahip lerine Dafrtrlan Te urettli

5 Oftakiafa ikinci Tenrttll
6 Il<inciTe'rrip Yasal Yedel< Akqe

1 Statit Yedelcleri

8 OzelYedekler

9 OLAEANUSTU VgOET 642,994.26 654,924.8s

20 DaErtrlmas r Ongiiriile n D iEe r Kaynakla r
Cegmip Yrllar l(an

O laQaniisti.i Yede k le r

Kanun ve Esas Sozle;rne Uyarrnca Daprtrlabilir Diler
Yedekler

DAGITILAN KAR PAYIORANI HAKKINDA BILCI

PAY BASINA TEM ETTU BILGILERI

GRUBU
TOPLAM TEMETTU

TUTARI (TL)

I TL NOM INAL DECERLI
HiSSEYE isReer goON

TBM ETTU

TUTART (TL) ORANr(%
BRUT A

B

TOPLAM
NET A s39,42 0.0 il9872 1.19872

B | 60.209. I 4 0.0t 19872 t.r9872
TOPLAM 160.748.56

DAEITILAN KAR PAYININ BAEISLAR EKLENMiS ngT DAEITILABiLiR DONEM KARINA ORANI

ORTAKLARA
DAEITILAN
KAR PAYI

TUTARI(TL)

ORTAKLARA DAe TTTLAN KAR PAYTNTN BAe l$LAR EKLENM i$ t,{0r DAe ITILABILiR
DONEM KARINA ORANI(%)

| 60,748.56 /I 20t2 YrLr iconisiuoe BAcrs lsnR.

/ .)



9) Divan bagkanr, gtindemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanlna okuttu. Yonetim
Kurulu tarafindan 2013 faaliyet yrh igin girketimizin ba[rmsrz drq denetim firmasr
olarak segilen Denet Bafrmsrz Denetim Yeminli Mali Miigavirlik A.$ oy birlifi iile

kabul edildi.

10) Giindemin onuncu maddesinin gdrtigiilmesine gegildi. 6102 sayrh TTI('nun dan
kaynaklanan denetgilik hizmetleri geregince, 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet donerni
igin qirketimizin TTK denetgili[ine Denet Bafirmsrz Denetim Yeminli Mali Miigavirlik
A.$'nin segilmesin, denetgilik hizmetlerinden dolayr girkete yrlhk 5.000-TL denetlerne
iicreti verilmesine oy birlifi ile karar verildi.

l1)Divan bagkanr, gtindemin onbirinci maddesini tutanak yazmanna okuttu, Trirk Ticaret
I(anunun 395 ve 396 'ncr maddeleri gerefince, $irketimiz yonetim kurulu tiyelerirre,
girket konusuna giren iEleri btzzat veya bagkalan adrna yapmalan ve bu geqit iqleri
yapan qirketlerde ortak olabilmeleri ve difer iglemleri yapabilmeleri hususunda tz:.in

verilmesine oy birlifi ile karar verildi,

12) Grindemin onkinci maddesi olan Yonetim Kurulu Uyelerinin ijcretlerinin gdrtigtilmesine
gegildi, girketimiz ydnetim kurulu ve bafirmsrz yonetim kurulu tiyelerine bu

gdrevlerinden dolayr ayhk Net 1.000-TL( Bintrirklirasr) Huzur Hakkr odenmesine ,cy

birli[i ile karar verilmigtir.

l3) Divan bagkanr, gtindemin onriqtinci.i maddesini tutanak yazmanrna okuttu, Esras

sozleEme tadil metinlerinin girketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatrna
Platformur-rda yayrnlandrgrndan dolayr okunmamasr hususunda cinerge verildiigi
gortildLi. Yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda ana sozlegme tadil metinlerirrin
okunmanasrna karar verildi. Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 20.02.2013 tarih ve

12233903-320.99-153 1652 sayrh izni ve T.C. Gi.imriik ve Ticaret Bakanh[r Ig Ticaret
Genel Mridtirhifii'nljn25.02.2013 tarih ve 67300147-431-02-58973-230388-2036-1230
sayrlr izin yazlarryla,6l02 sayrlr Trirk Ticaret Kanunu ve 6362 sayrh Sermaye Piyasasr

Kanunu hiikiimlerine uyum sa[lanmasr amacryla girketimizin esas sozlegmesirrin

3-4-5-11-12-16-17-18-19-20-22-23-24-25-27-29-30-33-34 ve 37'nci maddelerin ta,Jil

edilmesi ve 40'ncl maddenin esas sozleEmeye eklenmesi hususu yaprlan mtizakere ve

oylama sonucunda oy birli[i ile kabul edildi.

14)Gtindemin ondordrincr.i maddesinin gdriigrilmesine gegildi.6102 sayrlr Ttirk Ticaret
I(anunu'nun 419'ncu maddesi hiikmri gere[ince hazrlanan "Genel Kurul'un Qahgrna
Esas ve Usullerine itiqt<in l(ulallan" iqeren ig Yonergenin girketimizin internet
sitesinde ve I(amuyu Aydrnlatma Platformunda yayrnlanmastndan dolayr okunmamilst
hususunda 6nerge verildigi g6nildu yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda iq

ydnergenin okunmadan kabul edilmesi hususu oy birlifi ile kabul edildi.

15)Gtindeminin onbeEinci maddesinin gdnigiilmesi gegildi. Yonetim Kurulu'nun yrl iginde

belirlenecek gereksinimlerine gdre 2013 yth gelir ve giderlerinde ger tasarruflarr
yapma konusunda yetki verilmesine oy-birli[i ile karar verildi,



l6) Gtindemde gcirtigi.ilecek bagka madde kalmadrlrndan, aynca toplantr dilek ve
temenniler boltimiinde sciz alan olmadr[rndan genel kurul toplantrsr divan baqkanr
tarafindan saat:10:40' da kapatrlmrgtrr. Genel Kurulda ahnan kararlara herhangi bir
itiraz ve muhalefetin olmadrfir gdriildii.ig bu toplantr genel kurul tutana[r toplantr
mahallinde bilgisayar marifeti ile dtizenlenerek okunup imza altrna ahndr,
30 Mart 2013 Ankara.

Bakanhk Temsilcisi
Satrlmrg BATUR
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Oy Topla Memuru


