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Euro Trend Yatrnm Ortakh$ Anonim $irketinin 2012 yh Olapan Genel Kurul toplantrsr
25 Nisan 2013 tarihinde saat 14.30'da Crowne PlazaAnkara, Mevlana Bulvan No:2 06330

Akkttprii-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valilifi Ticaret il Miidtirliigi'niin
25 Nisan 2013 tarih ve 02342 sayrh yazrsryla Bakanhk adrna gcirevlendirilen Bakanhk
Temsilcisi Sn Satrlmrg BATUR gOzetiminde yaprlmrgtrr.

Toplantrya ait Genel Kurul QaSrrsr, kanun ve ana s<izlegmede <in gdrtildtilii gibi gtindemi
de ihtiva edecek gekilde Tiirkiye Ticaret sicil gazetesinin 03 Nisan 2013 Tarih ve 8292
sayrlr ntishasmda ilan edildigi aynca,0l Nisan 2013 tarihinde Saat 11.50'de Kamuyu
Aydrnlatma Platformu ve girket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle siiresi iginde
yaprlmrgtrr.

Tiirk Ticaret Kanunu'ntn 1527'nci maddesi gerelince, girketin elektronik genel kurul
hazrrhklarrru yasal dtizenlemelere uygun olarak yerine getirdili tespit edilmigtir.
Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, girketin toplam 13.176.429,78-Tl'lik sermayesine
tekabiil eden 13.176.429,78 adet hisseden,736.l62.-Tl'lik sermaye'ye kargrhk 736.162
adet hissenin vekaleten olmak izere, toplam- 736.162.-Tl-'lik sermaye'ye kargrhk 736.162
adet hissenin toplantrda temsil edildi[i,

Birinci toplantrmn, gerekli toplantr nisabr (golunluk) olmadrlrndan

yaprlamadrlr
30.03.2013 tarihinde Bakanhk Temsilcisi Satrlmrg Batur nezaretinde tutulan tutanaktan
anlagrlmrg olup, bciylece T.T.K'mn 418'nci maddesinde dng<irtildiilii tizere bu kes toplantr
nisabr aranmadrlr ve Genel Kurul toplantrsmm yaprlmasrna herhangi bir engel olmadrlr ve
toplantrmn yaprlabilece$i Bakanhk Temsilcisi Satrlmrg Batur tarafindan ifade edilmigtir.

1)

Toplantr Fiziken ve Elektronik olarak saat 14.30'da baqlatrlmrg olup, yaprlan miizakere

ve oylama sonucunda, Divan Bagkanhlrna Cogkun ARIK'rn Tutanak yazmanhpna
Mustafa YANKIN'rI oy toplama memurluluna Giirkan ATE$'in segilmesine oy

birlili

ile karar verildi.

2) Divan bagkam, tutanak yazmarrrna gtindemin ikinci maddesini okuttu ve toplantr
sonunda tutanaklarrn, divan heyeti tarafindan imzalanmasma oy birlili ile karar verildi.

2012Yfi hesap
ve faaliyetleri hakkrnda, Ydnetim Kurulu Faaliyet Raporunun, girketimiz internet

3) Divan bagkam, giindemin tigtincti maddesini tutanak ymmanrna okuttu.

sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatma Platformunda yayrnlandrlrndan dolayr okunmamasr
hususunda <inerge verildili gdrtldii, yaprlan miizakere ve oylama sonucunda Ydnetim
Kurulu Faaliyet raponrnun okunmamasrna oy birlili ile karar verildi.
4) Giindemin ddrdtincii maddesinin gririigtilmesine gegi1di.20l2 Yrh igerisinde 6102 sayrh
TTK'mn 25'nci maddesi geregi istifa ederek yeniden gergek kigi yrinetim kurulu tiyesi
olarak segilen Sn.Seda $AHN oy birlili ile kabul edildi.
s) Divan bagkam, giindemin beginci maddesini tutanak yazmanlna okuttu. $irket Ydnetim
Kurulu iiyeleri ve Denetgi 2012 y/rt faaliyetlerinden dolayL ayr' ayrr ibra edildiler.
Ydnetim Kurulu iiyeleri
436'rnq maddesi hiikmii geregince kendi ibralannda
oy kullanmamrqladrr.

6) Giindemin alttncr maddesinin gdriigtilmesine gegildi. 2012 yrh denetgi raporunun
okunmast, Ba[tmsrz Drg Denetgi raporunun ise girketimiz internet sitesinde ve Kamuyu
Aydrnlatma Platformunda yayrnlanmasrndan dolayr okunmamasr hususunda dnerge

verildili gdriildti,

yaprlan miizakere ve oylama sonucunda denetgi raponrnun
okunmasrna balrmsrz drg denetleme raponrnun ise okunmamasma oy birlili ile karar
verildi.

7) Divan bagkam, giindemin yedinci maddesini tutanak yazmanrnr okuttu. Vergi Usul
Kanununa gdre hazrrlanan 2012 yrh Bilango ve gelir-gider tablosu
Sermaye
Piyasasr Kurulu'nun Seri:XI No:29 "sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya
itiqtin Esaslar hakkrndaki teblili"'ne gdre diizenlenen bilango ve kailzarar hesaplal
yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda oy birlili ile kabul edildi.

ve

8) Gi.indemin sekizinci maddesi olan,20I2 yrhna ait kann kullamm gekli ve dalrtrlacak kar
payr oraruna iligkin durumun gdriigtilmesine gegildi. Ydnetim Kurulu'nun 06.03.2013
tarih ve 2013108 sayrh karart gerelince,3 LI2.20I2 tarihinde sona eren hesap
dtineminde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayrh Tebli[i do!-rultusunda
hazrlanan finansal tablolarda olugan 1.418.932-TL Kar nedeniyle, ortaklanmrza,
gegmig
zarurlan ve yasal yedekler diigtildtikten sonra kalan net dalrtrlabilir d6nem
karmm %o 20'si oranlna tekabtil 117.406r29-Tl,'nin Birinci temettii olarak ortaklanmza
dalrtdmasrna, yaprlan miizakere
oylama sonucunda temettii dalrtrmrrun
31 MAYIS 2013 Cuma gtinii gergeklegtirilmesine ve kar dalrtrm tablosunun ekteki
pekliyle kabul edilmesine oy birlipi ile karar verilmigtir.

yl
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9) Divan bagkam,

gtindemin dokuzuncu maddesini tutanak yaulmamr- okuttu. y<inetim
Kurulu tarafindan 2013 faaliyet yrh igin girketimizin balrmsrz drq denetim firmasr
olarak segilen Denet Balrmsrz Denetim Yeminli Mali Mtigavirlik A.g oy birlili ile
kabul edildi.

10) Giindemin onuncu maddesinin gdriiqtilmesine gegildi. 6102 sayrh TTK'nun dan
kaynaklanan denetgilik hizmetleri gerepince, 01.01.2013 -31.12.2013 faaliyet d6nemi
igin girketimizin TTK denetgiliSine Denet Ba[rmsrz Denetim Yeminli Mali Mtgavirlik
A.$'nin segilmesin, denetgilik hizmetlerinden dolayr girkete yrlhk 5.000-TL denetleme
ticreti verilmesine oy birlili ile karar verildi.

1l)Divan bagkam, gtindemin onbirinci maddesini tutanak yazmanrnaokuttu, Tiirk Ticaret
Kanunun 395 ve 396 'nq maddeleri gerefince, $irketimiz ydnetim kurulu tiyelerine,
girket konusuna giren igleri bizzat veya bagkal an adrna yapmalan ve bu grgit iqt..i
yapan girketlerde ortak olabilmeleri ve diler iglemleri yapabilmeleri hususunda izin
verilmesine oy birligi ile karar verildi.
12) Gtindemin onkinci maddesi olan Y0netim

Kurulu iiyelerinin ticretlerinin gciriigiilmesine

gegildi, girketimiz ydnetim kurulu ve balrmsrz ydnetim kurulu tiyelerine bu
gtirevlerinden dolayt ayhk Net 1.000-TL( Bintiirklirasr) Huzur Hakkr <jdenmesine ov

birlili

ile karar verilmiqtir.

13) Divan bagkam, gtindemin oniigtincti maddesini tutanak yazmarnna okuttu. Esas
scizlegme tadil metinlerinin girketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatma
Platformunda yayrnlandr$mdan dolayr okunmamasr hususunda dnerge verildili
gdr0ldti. Yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda ana s<izlegme tadil metinlerinin
okunmamasma karar verildi. Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 20.02.2013 tarih ve
12233903-320.99-1541653 sayrh izni ve T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanhlr i9 Ticaret
Genel Miidiirltigti'nin25.02.2013 tarihve 67300147-431-02-59106-230449-2034-1229
sayrlr izin yazlarryIa, 6102 sayrh Ttirk Ticaret Kanunu ve 6362 sayrh Sermaye

Piyasasr Kanunu hi.iktimlerine uyum sallanmasr amacryla girketimizin esas
sdzleqmesinin 3-4-5- 1 I - 1 2-16-17 -18-19 -20-22-23 -24-25-27 -29 -30-33-34 ve 37' nci
maddelerin tadil edilmesi ve 40'ncr maddenin esas sdzlegmeye eklenmesi hususu
yapilan mtizakere ve oylama sonucunda oy

birlili

ile kabul edildi.

l4)Gtindemin ond<irdtincti maddesinin gdriigtilmesine ge9ildi.6102 sayrh Ttirk Ticaret
Kanunu'nun 419'ncu maddesi htikmii gerepince hazrlanan "Genel Kurul'un Qahgma
Esas ve Usullerine itigtcin Kurallan" igeren i9 Ydnergenin girketimizin internet
sitesinde ve Kamuyu Aydrnlatma Platformunda yayrnlanmasmdan dolayr okturmamasr
hususunda dnerge verildigi g<iriildii yaprlan mtzakere ve oylama sonucunda ig
ydnergenin okunmadan kabul edilmesi hususu oy birlili ile kabul edildi.
15) Gtindeminin onbeginci maddesinin gdri.igtilmesi gegildi. Ydnetim

Kurulu'nun yrl iginde
belirlenecek gereksinimlerine g<ire 2013 yrh gelir ve giderlerinde gerekli tasamrflan
yapma konusunda yetki verilmesine oy birlili ile karar verildi.

16)Giindemde gtiriigtilecek bagka madde kalmadrprndan, aynca toplantr dilek ve
temenniler b<iliimiinde stiz alan olmadrlrndan genel kurul toplantsr divan bagkam
tarafindan saat:15.10 da kapatrlmrgtrr. Genel Kurulda alman kararlara herhangi bir itfuaz
ve muhalefetin olmadr$r gdrtildti.ig bu toplantr genel kurul tutanafr toplantr mahallinde
bilgisayar marifeti ile diizenlenerek o
imza altna ahndr. 25 Nisan 2013 Ankara.
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