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28 NISAN 2015 TARIHINDE YAPILAN
20r4yrLr oraGaN GENEL KURUL TopLANTT rurauaGr

Euro Menkul Krymet Yatrrtm Ortakhgr Anonim $irketinin 2014 y:Jr Ola[an Genel Kurul toplantrsr
28 Nisan 2015 tarrhinde saat 10.00'da Crowne Plaza Ankala, Mevlana Bulvarr No:2 06330
Akkciprti-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valilifi Ticaret il l,ttidtirltifti'ntin 28 Nisan 2015 tarih
ve 7559297 sayth yaztsryla Bakanhk adrna gorevlendililen Bakanhk Temsilcisi Ahmet OZfUnrc
gozetiminde yaprlmr gtrr.

Toplantrya ait Genel Kurul Qafinsr, kanun ve ana sozlegmede on gortildtigu gibi giindemi de ihtiva
edecek gekilde Ttirkiye Ticaret sicil gazetesinin 01 .04,2015 tarih ve 8791 sayrh ntishasrnda ilan
edildifii ayrrca 30.03.2015 tarihinde Saat: 18:21'de I(amuyu Aydrnlatma Platformu ve girket
internet sitesinde ilan edilmek suretiyle siiresi iginde yaprlmrgtrr.

Ttirk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gere[ince, girketin elektronik genel kurul
hazrrhklartnr yasal dtizenlernelere uygun olarak yerine getirdi[i tespit edilmigtir.

Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, girketin toplam 20.000.000-TL'lik sermayesine tekabi.il
eden 20.000.000 adet hisseden, 3.456.110,964-TL sermaye ye kargrhk 3.456.110,964 adet
hissenin asaleten, 4.313.102,671 Tl'lik sermaye 'ye kargrhk 4.313.102,671 adet hissenin
vekaleten olmak izere, toplam 7.769.213,635-TL'1ik seriraye 'ye kargrhk 7.769.213,635 adet
hissenin toplantrda temsil edildili,

Birinci toplanttrun, gerekli toplantr nisabr (gofiunluk) olmadr[rndan yaprlamadr[r 28.03.2014
tarihinde Bakanhk Temsilcisi Ahmet OZfUnf nezaretinde tutulan tutanaktan anlagrhnrg olup,
bciylece T.T.K'run 41S'nci maddesinde ongortildiifri i.izere bt ]<ez toplantr nisabr aranmadr$ ve
Genel Kurul toplanttstnrn yaprlmasrna herhangi bir engel olmadrlr ve toplantrnrn yaprlabilecefii
Bakanhk Temsilcisi Ahmet Ozrum tarafindan ifade edilmigtir.

1) Toplantr Fiziki ve Elektronik olarak saat 10.00'da eg zamanh olarak baglatrlmrg olup, ortak
temsilcisi tarafindan verilen onergeye gcire, Toplantr Baqkanhfrna Qogkun ARIK'rn Tutanak
yazmanhprna Serkan $AHIN 'in, Elektronik genel kurLrl sisten siirecinin yi.iriittilmesi igin
Seda BAYRAK'In segilmesi hususu oylanarak, oy birli[i ile l<abul edildi ve baqkanhk divanr
olugturuldu. Divan heyetine toplantr sonunda tutanaklan irnzalamak tizere yetki verilmesine oy
birli[i ile karar verildi.

2) 2014 Yfi hesap ve faaliyetleri hakkrnda, Yonetim I(urulu Faaliyet Raporunun, girketimiz
internet sitesinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformu ve Merkezi I(ayrt I(urulugu E-genel kurul
sistemin de yayrnlandrfrndan dolayr okunmug sayrlmasr hususunda onerge verildifi goriildti,
yaprlan miizakere ve oylama sonucunda Ycjnetim I(urulu Faaliyet raporunun okunmamasrna
oy birlifii ile karar verildi. Yaprlan oylama sonucunca yonetim kumlu faaliyet raporu oy birligi
ile kabul edildi.

3) 2014 yfu ba[rmsrz denetgi raporllnun Kamuyu Aydrnlatrna Platformu ve girket internet
sitesinde yayrnlandr[tndan dolayr, sadece gonig sayfalannrn okunrnasr hususunda verilen
cinerge oylandr ve oy birlifi ile kabul edildi, Ata Uluslararasl Ba[rmsrz Denetim ve SMMM
A.$ tarafindan haztlanan 2014 yrh bafirmsrz denetgi rapofl-lnun goriig sayfalan, denetim
firmast yetkilisi Oya UZER tarafin an okundu. Yaprlan mr-izakere ve oylama sonucunda
ba[rmsrz denetim raporu oy birlifi il kabul edildi.



4) 2074 yirna ait finansal tablolann Kamuyu aydrnlatma platforn-ru ve girket internet sitesinde
yayrnlandrfmdan dolayr okunmamasr hususunda verilen onerge oylandr ve oy birli[i ilke kabul
edildi. Yaprlan mrizakere ve oylama sonucunda 2014 yrh hnansal tablolar oy birlifi ile kabul
edildi.

ilgili gtindem maddesinin gortigrilmesi srrasrnda soz alan ortak temsilcisi Duran $AH|N, 2014
yrh igerisinde yaprlan bagrg ve yardrmlar ile tigtincti kigilere veriien rehin, teminat ve
ipoteklerle ilgili bilgi almak istedigini beyan etti. Divan bagkanr tarafindan 20ir4 yrh igerisinde
bafrg ve yardtmtn yaprlmadrll ayflca tigiincii kigilere velilmiq helhangi bir rehin teminat ve
ipotek 'in bulunmadr[r bu hususun yrlhk faaliyet raporundan ve Yrlhk finansal raporlarrmrzdan
anlagrldrfr hususunda bilgi verdigi gonildii.

$irket Ytinetim Kurulu iiyeleri ve Denetgi, Ata Uluslararasr Balrmsrz Denetim ve SMMM A.$
2014 yfi faaliyetlerinden dolayt ayn ayrr ibra edildiler. Yonetim Kululu tiyeleri TTK'run
436'nu maddesi htkmil gelelince kendi ibralannda oy kullanmamrgladrr.

2014 y|rt kanntn kullanrmryla ile ilgili gdrtiqmelere geqildi. Bu agamada ortaklanmvdanErkan
ACAR soz alarak; 2014 yfi kar dafrtrrnrrun hisse bagrna 2 kulug olmasrnr teklif etti. Toplantr
bagkanr verilen bu teklife gore dafrtrlabilir karrn hisse bagrna 2 kuruq olmak iizere toplamda
400.000 TL kar dafrtrlmasr hususunu ortaklarrn onayrna sunmugtur. Oneri oy birli[i ile kabul
edilmigtir. Kar da[rtrmrna 27 Mayrs 2015 Qargamba gtinii baqlanrlamasrna oybirligi karar
verilmigtir.

2014 Yfi igerisinde yonetim kurulu tiyeli[ine atanan Sr-r:Mustafa $AHIN (T.C 41545652798)
ve Bafirmsrz Yonetim Kurulu Uyeligine atrlan Sn:Seving BOZI(URT' un (T.C 49222755466)
kabulii ortaklarrn onaylna sunulmug ve oy birlifi ile kabul edilerel< yeni yonetim kurulu
iiyelerinin segimine gegilmigtir;

Esas sozlegmenin ll.maddesinde A grubu imtiyazh paylann Ydnetirn I(urulu Uye Segiminde
her bir paym 1.000 oy hakkrna haiz oldulu tespit edildi. Ortak temsilcisi tarafindan verilen
cinergenin gortigtilmesi ve yaprlan oylama sonucunda tig (3) yrl slire ile gdrev yapmak gorev
ijzere:

Yonetim kurulu i.iyesi olarak,
Mustafa $AHN (TC: 41545 652798),
Seda $AHN (TC: 41r796649s2)
Coqkun ARIK'rn (TC No: 1090927 3696)

Bafirmsrz yonetim kurulu i.iyesi olarak;
Metin YILDIRIM (TC: 2129 53 17246)
Seving BOZKURT'un (TC:49222755466) segilmeleri oy birli[i ile kabul edilmigtir.

$irketimiz yonetim kurulu ve bafrmsrz yonetim kurulu iiyelerine bu gorevlerinden dolayr ayhk
Net 1'000-TL( Binttirklirasr) Huzur Hakkr ddenmesine devam edihnesine oy birlifi ile karar
verilmistir.

9)

8)

Yonetim Kurulu tarafindan 2015 faaliyet yrh igin ba[rmsrz denetim firmasr olarak segilen Ata
Uluslararasr Bafrmsrz Denetim ve SMMM A.$ oy birlifi ile kabul edildi. Denetim firmasrna

5)

6)

7)

2015 yl/,r denetim ticreti olarak KDV rig 16.200-TL ddenn-resine oy birlifi ile karar verildi.



10)Tiirk Ticaret Kanunun 395 ve 396'nu maddeleri gerefince ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun
Kurumsal Ycinetim Tebli$ (II-I7.l)'nin (1.3.6) numarah ilke karalnda belirtilen hususlarda
faaliyetlerde bulunabilmesi igin qirket yonetim kurulu riyelerine izin verilmesi hususu oy birli[i
ile kabul edildi.

11) Yonetim Kurulu'nun yll iginde belirlenecek gereksinirnlerine gore 2015 yrh gelir ve
giderlerinde gerekli tasarruflan yapma konusunda yetki verilmesine oy birligi ile karar verildi.

12)Dilek ve temenni gtindem maddesinde ortaklarrmrzd,an Erkan ACAR sciz alarak 2014 yir
faaliyetlerinden dolayr yonetim kuruluna ve tiim gahganlarma tegekktir etti[ini, girketin
baganlarmrn devam etmesi temennisinde bulundu[un bildirdi.

Gi.indemde goriiqi.ilecek bagka madde kalmadrlrndan, toplantr toplantrsr divan bagkanr
tarafindan saat:I0,27' de kapatrlmrgtr. Genel Kurulda ahnan kararlarc herhangi bir itiraz ve
muhalefetin olmadrlr gdriildii. ig bu toplantr genel kurul tutanalr toplantr mahallinde bilgisayar
marifeti ile di.izenlenerek okunup imza altna ahndr.2S Nisan 2015 Ankara.
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