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Euro Trend Yatrrm Ortakhfr Anonim $irketinin 2014 yth. Olafian Genel Kurul toplanflsr
28 Nisan 2015 Sah gtinii Saat:l1:30'da Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarr No:2
06330 Akkoprti-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valili[i Ticaret il l,ltidtirlti[ii'ni.in
28 Nisan 2015 tarih ve 7559297 sayrh yaztsryla Bakanhk adrna gorevlendirilen Bakanhk
Temsilcisi Ahmet OZfUnf gozetiminde yaprlmrgtrr.

Toplantrya ait Genel Kurul Qa[rrsr, kanun ve ana sozlegrnede 6n gdriildiifii gibi gi.indemi

de ihtiva edecek gekilde Ttirkiye Ticaret sicil gazetesinin 01 .04.2015 Tarih ve 1405 sayrh
niishasrnda ilan edildi[i aynca, 30.03,2015 tarihinde Saat:15.48'de I(amuyu Aydrnlatma
Platformu ve girket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle stiresi iginde yaprlmrgtrr.

Tiirk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gere[ince, girketin elektronik genel kurul
hazrrhklarrm yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getiLdigi tespit edilmigtir.

Haz:lr bulunanlar listesinin tetkikinden, girketin toplam 20,000,000-TL'lik sermayesine

tekabiil eden 20,000.000 adet hisseden, 1.864.819,269 TL'lik sermaye 'ye karqrhk
1.864.816,269 adet hissenin vekaleten olmak izere toplantrda temsil edildifi gortilmiigtiir.

Birinci toplantrnrn, gerekli toplantr nisabr (go[unluk) ohnadrIrndan yaprlamadr[r
28.03.2014 tarihinde Bakanhk Temsilcisi Ahmet OZfUnf nezaretinde tutulan tutanaktan
anlagrlmrg olup, boylece T.T.K'nrn 418'nci maddesinde ongortildiifiii tizere bu kez toplantr
nisabr aranmadr[r ve Genel Kurul toplantrsmrn yaprlmastna herhangi bir engel olmadrfr ve

toplantrnrn yaprlabilece[i Bakanhk Temsilcisi Ahmet OZfUnf tarafindan ifade edilmigtir.

Toplantr Fiziken ve Elektronik olarak saat 11.30'da eg zamanlt olarak baglatrlmrg

olup, ortak temsilcisi tarafindan verilen onergeye gore, Toplantr bagkanh[rna Qogkun
ARIK'rn Tutanak yazmanhprna Serkan $AHIN'in Elektlonik genel kurul sistem

siirecinin yiiriiti.ilmesi igin Seda BAYRAK'rn segilmesi hususu oylanarak, oy birlifi ile
kabul edildi ve bagkanhk divanr oluqturuldu. Divan heyetine toplantr sonunda

tutanaklarr rmzalamakizere yetki verilmesine oy birlifi ile karar verildi.

2014 Yrh hesap ve faaliyetleri hakkrnda, Yonetim Kurulu Faaliyet Raporunun,
girketimiz internet sitesinde, Karnuyu Aydrnlatna Platfonnu ve Merkezi Kayrt
Kuruluqu E-genel kurul sistemin de yayrnlandrfurdan dolayr okunmug saytlmasr

hususunda onerge verildifii goriildti, yaprlan miizakere ve oylama sonucunda Yonetim
Kurulu Faaliyet raporunun okunmamaslna oy birlifi ile karar verildi. Yaprlan oylama
sonucunca yonetim kurulu faaliyet raporu oy birligi ile kabul edildi,

2014 yfi bafrmsrz denetgi raporunLln Kamuyu Aydrnlatma Platformu ve girket internet
sitesinde yayrnlandrfrndan dolayr, sadece gdrtig sayfalanntn ol<unmast hususunda

verilen onerge oylandr ve oy birlifi ile kabul edildi. Ata Uluslararast Bafirmsrz Denetim

ve SMMM A.$ tarafindan haztrlanan 2014 yrh bafrmsrz denetgi raporunun goriiq

sayfalan, denetim firmasr yetkilisi Oya UZER tarafindan okundu. Yaprlan mtizakere ve

oylama sonucunda ba[rmsrz denetim raporu oy birlifi ile kabul edildi.
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4) 2014 y:irna ait finansal tablolann Kamuyu aydrnlatma platformu ve qirket internet

sitesinde yayrnlandrfimdan dolayr okunmamasr hususunda verilen onerge oylandr ve oy

birlifi ile kabul edildi. Yaprlan mUzakere ve oylama sonucunda 2014 y|rt finansal

tablolar oy birligi ile kabul edildi.

itgiti gunaem maddesinin goriigiilmesi srrasrnda soz alan ortak temsilcisi Duran

$AHIN, 2014 y|rr igerisinde yaprlan bafirg ve yardrmlar ile tigtincii kigilere verilen

rehin, teminat ve ipoteklerle ilgili bilgi almak istedifini beyan etti, Divan bagkanr

tarafindan 2014 yfi igerisinde bafrg ve yardtmtn yaprlmadrfil aynca iigiincti kigilere

verilmig herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadrfr bu hususun yrlhk faaliyet

raporundan ve Yrlhk finansal raporlanmrzdan anlagrldrfir hususunda bilgi verdi[i
gortldti.

$irket Yonetim Kurulu iiyeleri ve Denetgi, Ata Uluslararast Ba[rmstz Denetim ve

SMM A.$ 2014 yrh faaliyetlerinden dolayr ayn ay:rr ibra edildiler. Yonetim Kurulu
tiyeleri TTK'mn 436'tncr maddesi htikmii gere[ince kendi ibralannda oy

kullanmamrglardrr.

Ydnetim Kurulu'nun 06.03.2015 tarih ve 201517 sayth karan gerefince,37.12.2014

tarihli frnansal tablolarda olugan 1414.675-TL kar nedeniyle, yasal yedekler

diigiildtkten sonra kalan net dafrtrlabilir donem kartndan 270.000-Tl'nin birinci kar

payr olarak ortaklarrmrza daprtlmasrna oy birlifi ile karar verildi. Yaprlan mlizakere ve

oylama sonucunda temettti dafirtrmrna 27 Mays 2015 Qargamba gtinti baqlanrlmasrna

oy birlifii ile karar verilmigtir.

2014 Yrh igerisinde yonetim kurulu tiyelifine atanan Sn. Mustafa $AHN'nin
(T.C:41545 652798) kabulti ortaklann onayrna sunulmuq ve oy birli[e ile kabul edilerek

yeni yonetim kurulu tiyelerinin segimine gegilmigtir;

Esas sozlegmenin 1l.maddesinde A grubu imtiyazh paylann Yonetim Kurulu Uye

Segiminde her bir payrn 1.000 oy hakkrna haiz oldu[u tespit edildi. Orlak temsilcisi

tarafindan verilen onergenin goriigiilmesi ve yaprlan oylama sonucunda tiq (3) yrl siire

ile gorev yapmak giirev izerc;

Yonetim kurulu iiyesi olarak,
Mustafa $AHIN (TC: 41545652798),
Seda $AHIN (TC: 41179664952)
Cogkun ARIK' rn (TC No: 1090927 3696)

Bafrmsrz yonetim kurulu i.iyesi olarak;
Metin YILDIRIM (TC: 2129 53 17 246)
Osman DEMIRCI'nin (T.C: 23101291672) segilmeleli oy birlifi ile kabul edilmigtir.

8) $irketimiz yonetim kurulu ve bafirmsrz yonetim kurulu tiyelerine bu gcirevlerinden

dolayr ayhk Net 1.000-TL( Bintiirklirasr) Huzur Flakkr odenmesine devam edilmesine

oy birlifi ile karar verilmiqtir

9) Yonetim Kurulu tarafindan 2014 faaliyet yrh igin bafrmstz denetim fitmast olarak

segilen Ata Uluslararasr Bafirmsrz Denetim ve SMMM A.$ , ve denetim firmasrna 2014

yr! denetim ticreti olarak KDV harig 16,200-TL odenmesine oy birlifi ile karar verildi.
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10) Tiirk Ticaret Kanunun 395 ve 396'nu maddeleri gere[ince ve Sermaye Piyasasr
Kurulu'nun Kurumsal Yonetim Tebli[i (II-17.1)'nin (1.3.6) numarah ilke karannda
belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi igin girket ycinetim kurulu iiyelerine
izin verilmesi hususu oy birlifi ile kabul edildi.

11)Ycinetim Kurulu'nun yrl iginde belirlenecek gereksinimlerine gore 2015 yrh gelir ve
giderlerinde gerekli tasarruflan yapma konusunda yetki verihnesine oy birlili ile karar
verildi.

12) Giindemde goriigtilecek bagka madde kalmadrfrndan, ayflca toplantr dilek ve
temenniler b<iliimtinde sriz alan olmadr[rndan genel kurul toplantrsr divan bagkanr
tarafindan saat:11.47' de kapatrlmrqtrr. Genel Kurulda ahnan kararlara herhangi bir
itiraz ve muhalefetin olmadr[r gciriildii. ig bu toplantr genel kurul tutanalr toplantr
mahallinde bilgisayar marifeti ile dtizenlenerek okunup rmza altma ahndr.
28 Nisan 2015 Ankara.
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