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IO2IYILIOLAGAN GBNEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Euro Menkul Kryrnet yatrnm Ortakhfir Anonim $irketinin 20p1 y.|rr Ola[an_Genel Kurul toplanflsrt

2j Temmuz 2022 Qargamba giinii saat 12.00'de Ceyhun Atrf Kansu Caddesi No:66 Balgal-

Qankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valilig Ticaret il Mtidiirltipii'niin 26.07.2022 tarih ve

:.657gi2g sayrl yazrsryla Bakanhk adrna gorevlJndirilen Bakanhk Temsilcisi Ahmet UYAROGLIJ

goz:etiminde toplanmt gttr.

Toplantrya ait Genel Kurul Qa[rrsr, kanun ve ana sozlegmede on gdrtildii[ii gibi gi.indemi de ihtiva edecek

gekilde itirkiy. Ticaret sicii gazetesinin29.06.2022tarrh ve 10609 sayrh nilshasrnda ilan edildi[i ayrlcil,

24.06.2022 tarihinde Saat:163B'de Kamuyu Aydrnlatma Platfoiltrunda ve 1"w\1'.oil-t--qliltifiillg-l-tifls,llgi,pLl,tlt

adresli girket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle siiresi iginde yaprlmrqtrr.

Tiirk Ticaret Kalunu,nun 1527'nci maddesi gere$ince, elektronik genel kurul hazrrhklanntn yasal

diizenlemelere uygun olarak yerine getirdifii bakanhk temsilcisi tarafindan tespit edilmigtir.

Hazrr bulunanlar listesinin tetkikinden, girketin toplam 20.000.000-Tl'lik sermayesine tekabi.il edern

20"000.000 adet hisseden 67.114,09 TL'lik sermaye 'ye kargrhk 6'7.1I4,09 adet hissenin vekaleten olmak

iizere toplantrda temsil edildi[i,

Birinci toplantmm, gerekli toplantr nisabr (go[unluk) olmadr[1ndan yaprlamadfir 24'06.2022 tarihinde

Bakanhk Temsilcisi Sn. Serhat NAS nezaretinde tutulan tutandktan anlagrlmrg olup, boylece T'T.K'nur

41g'nci maddesinde ongortildi.ifii iizere bu kez toplantr nisabr aranmadtpr ve Genel Kurul toplantrstntn

yaprlmasma herhangi 6ir 
"trg"t 

olmadr[r ve toplantrnrn yaprlabilecefi Bakanhk Temsilcisi Ahmet

i-fynnOCfU tarafindan ifade edilmig ve gtindem maddelerinin goriigiilmesine gegilmigtir.

1) 3;ilfi'Jliillli;lill,li[Tli]
ma Esra OZKAYA oY toPlarna

rul sistem sliirecinin yiiriittilmesi igin Seda BAYRAK

gcirevlenditilmig ve bagkanhk divanr oluqturulmuqtur.

2) Divan l-reyetine toplantr sonunda tutanaklan imzalamal< iizere yetki verilmesine oy birli$i ile karar

verildi.

3) 2021 Yfi hesap ve faaliyetleri hakkrnda, Yoneti
hafta once, girketimiz internet sitesinde, Kamuyu
genel kurul sistemin de yayrnlandrlrndan d

on.tg. verildifi goriildi.i. Onerge oylandt ve

sonucunda Yonetim Kurulu faaliyet raporu oy birlifi ile kabul edildi.

4) 2021 yilt bafirmsrz denetgi raporunun toplanfi tarihinden iiE hafta once Kamuyu Aydrnlatma Platforrnu

ve giiket internet sitesinde yayrnlandrfrndan dolayt, sadecd gciri.ig sayfalanntn okunmast hususunda

verilen onerge oylandr ve oy birlifi ile kabul edildi. Birlegim Neks Ba[rmsz.Denetim ve YMM A.$

tarafindan haztrlanan 202I yth bagrmsrz denetgi raporunlul goriig sayfalart, denetim firmast yetkilisi

gerif i$YAfAN tarafindan okundu ve bilgi verildi.

5) 2021 y;1na ait finansal tablolarm toplantr tarihinden iig hafta once Kamuyu aydmlatma platformu ve

girket internet sitesinde yaylnlandrfrirdan dolayr okunmamagt hususunda v_erilen onerge oylandr ve oy

Ui.tigi ilke kabul edildi. yaprlan miizakere ve oylama sonucuhda 2021yft finansal tablolar oy birli[i ile
kabul edildi.

6) yrl igerisinde gorev alan yonetim kurulu tiyeleri 202I y:i.r faaliyetlerinden dolayl ayrl ayrl ibra edildiler'
yonetim Kurulu tiyeleii TT 436'nu maddesi htikmii gere[ince kendi ibralannda oy

kullanmamrgladr.



j) yonetim Kurulu'nun 30.05.2022 tarih ve 202216 sayrh karan gere[ince, 31.12.2021 tarihli finansal

tablolarda olugan 3.4g6.623-TL kar nedeniyle, yasal yedekler diigilldiikten sonra kalan net da[rtrlabilir

donem karmdan 700.000-Tl'nin Birinci kar payr olarak ortakfanmrza da[rtrlmasma, dafitttmdan sonra

kalal tutarrn ise ola[ani.istii yedeklere aktarrlmasma oy birligi ile karar verildi. Yaprlan miizakere

sonucunda temettii da[rtrmrna 09 Afustos 2022 Sah gi.inii baglaprlmastna oy birli[i ile karar verilmigtir.

g) Sekizinci giindem maddesi ile ilgili ortak temsilcisi tarafindan onerge verildi[i goriildi.i. Verilen onerge

uyarmca itinetim Kurulu Kararryla uygulanacak gekilde, yonetim kurulu iiyeleri ve ba[tmsz ytinetim

kurulu iiyelerine ayhk net 15.000-TL'ye kadar huzur hakkr verllmesi ve verilecek miktartn hel yonetim

kurulu iiyesi igin ayn , ayrLca huzur hakkr

odemelerinden kaynakl kargtlanmast hususu

genel kurulun onayrna giindem maddesi oy

birlifi ile kabul edildi.

9) Yonetim Kurulu tarafindan 2022 faaliyet yrh igin ba[tmsrz denetim firmast olarak segilen Birlegim Neks

Baprmsrz Denetim ve YMM A.$ genel kurulun onayma sunuldu ve yaptlan oylama sonucunda oy birlifi
ile kabul edildi.

l0) 2021yrh igerisinde i.igiincii kigiler lehine verilmig
hususunda genel kurula bilgi verildi'

Il) 2021yrh igerisinde ba[rg ve yardrmrn yaprlmadr[r hususunda genel kurula bilgi verildi.

l2) Ti.irk Ticaret Kanunun 395 ve 396'nu maddeleri gerefince ve Sermaye Piyasast Kurulu'nun Kurumsal
yonetim Teblifi (II-17.1)'nin (1.3.6) numarah ilke karannda belirtilen hususlarda faaliyetlerde

bulunabilmesi igin girket yonetim kurulu iiyelerine izin verilmesi hususu oy birlifi ile kabul edildi.

13) girket yonetim kurulu tiyelerine girket iglerinde harcama Ve tasarrufta bulunabilmeleri igin yetki

verilmesi hususu oy birli[i ile kabul edildi'

14) 2021 yr| igerisinde girket paylarrnda geri ahm yaprlmadtft, ekonomik geligmeler ve serma'/e
- 

piyasaiannrn yakrndan takip edilerek, girket hissesi iizerinde olu$acak defer kayrplan ve hissenin gergek

performans dlgerini yansrtip yansrtmadr$r yakmdan takip edilerek gerekti[inde geri ahm yaprlabilece[i

hususunda genel kurula bilgi verilmigtir.

15) Gi.indemde goriigi.ilecek bagka madde kalmadr[rndan, ayflcatoplantr dilek ve temenniler bdliimiinde sdz

alan olmadrgurdal genel kurul toplantrsr divan bagkanr tarafindan saat:12:77' de kapatrlmtqtrr. Genel

Kurulda ahnan karirlaraherhangi bir itirazve muhalefetin oltnadr$r gori.ildii. ig bu toplantr genel kurul

tutana$r toplantr mahallinde diizenlenerek okunup imza altrna ahndr.21 Temmuz 2022 Ankata'
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herhangi biq rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadtfr
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Oy Toplarna Memuru


