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2015 yll,r or.tGaN GENEL KURUL TOpLANTT rur.lNacr

Euro Trend Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2015 yrh Olafran Genel Kurul toplantrsr
II Haziran 2016 Cumartesi giinii Saat:10:00'da Crowne PIaza Ankara, Mevlana Bulvarr No:2
06330 Akkdprii-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valilili 'Iicaret il Miidiirlii[ii'niin
10.06.2016 tarih ve 16625579 say:|rt yazrsryla Bakanhk adrna gcirevlendirilen Bakanhk
Tenrsilci si Ekrem Y ILDIZ g<i zetiminde yaprlmr gtrr.

Toplantrya ait Genel Kurul Qalrrsr, kanun ve ana sdzlegmede rin gdrtildiigri gibi gi.indemi de
ihtiva edecek qekilde Ttirkiye Ticaret sicil gazetesinin 18.05.2016 'Iarih ve 9078 sayr|
niishasmda ilan edildipi aynca, 16.05.2016 tarihinde Saat:14.31'de Kamuyu Aydrnlatma
Platformu ve girket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle si.iresi iginde vaprlrnrqtrr.

Ttirk Ticaret Kanunu'nun l527'nci maddesi gerefiince, qirketin elektronik genel kurul
hanrhklarrnr yasal dtizenlemelere uygun olarak yerine getirdi[i tespit edilmigt.ir.

Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, girketin toplam 20.000.000-Il'lik sennayesine tekabril
eden 20.000.000 adet hisseden, 1.245.933,55 Tl'lik sermaye 'ye kargrhk I.245.933,55 adet
hissenin vekaleten olmak izere toplantrda temsil edildigi gortilmrigtiir.

Birinci toplantrnm, gerekli toplantr nisabr (go[unluk) olmadrlrndan yaprlamradr$r 14.05.2015
tarihinde Bakanhk Temsilcisi Sn. Giirsel AYHAN nezaretinde tutulan tutarLaktan anlagrlmrg
olup, bdylece T.T.K'ntn 418'nci maddesinde <ingrirtildii[ri iizere bu kez: toplantr nisabr
aranmadtlr ve Genel Kurul toplanhsrmn yaprlmasrna herhangi bir eng;el olmadr[;r ve
toplantrnrn yaprlabilecefi Bakanhk Temsilcisi Ekrem YILDlztarafindan ifade edilmigtir

Toplantr Fiziken ve Elektronik olarak saat 10.00'da e$ zamanh olarak baglartrlmrp
olup, ortak temsilcisi tarafindan verilen onergeye gdre, Toplantr bagkanhfma Orkun $AHN'in
Tutanak yazmanhprna Esra OZKAYA'mn Elektronik genel kurul sistem si.irec;inin yiiriitiilmesi
igin Seda BAYRAK'rn segilmesi hususu oylanarak, oy birli[i ile kabul edildi ve bagkanhk
divam olugturuldu.

Divan heyetine toplantr sonunda tutanaklan imzalamak lJlzerc yetki verilmesine oy birliSi ile
karar verildi.

2015 Yrh hesap ve faaliyetleri hakkrnda, Yonetim Kurulu Faaliyet trlaporunun, girketimiz
intemet sitesinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformu ve MerkeziKaytt Kuruluqu E-genel kurul
sistemin de yayrnlandrfrndan dolayr okunmuq sayrlmasr hususunda ortak temsilcisinin iinerge
verildili goriildri. Onerge oylandr ve oy birli[i ile kabul edildi. Yaprlan mtizakere ve oylaria
sonucunda Yonetim Kurulu faaliyet raporu oy birligi ile kabul edildi.

2015 yfi baftmsrz denetgi raporunun Kamuyu Aydrnlatma Platformu ve girket inl.ernet
sitesinde yayrnlandr[mdan dolayr, sadece goriig sayfalarmm okunmasr hususunda verilen
onerge oylandr ve oy birlifi ile kabul edildi. Ata Uluslararasr Bagrmsrz Denetim ve SMMM
A.$ tarafindan hazrlanan 2015 yrh ba[rmsrz denetgi raporunun gcin)g sayfalarr, denetim
firmast yetkilisi Vahdet KARADENIZ tarafindan okundu. Yaprlan mrizakere ve oylama
sonucunda balrmsrz denetim raporu oy birlifi ile kabul edildi.
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5) 2015 yrhna ait finansal tablolann Kamuyu aydrnlatma platformu ve girket internet sitesinde



5) $irket Yonetim Kurulu tiyeleri Mustafa $AHIN, Seda gAHiN , Qogkun ARIK, Metin
YILDIRIM, Osman DEMIRCI ve Kemal QIYRAK 2015 Yrh faaliyetlerinden dolayr ayr:_ ayrr
ibra edilmiglerdir. Denetgi, Ata Uluslararasr BaSrmsrz Denetim ve S.MM\4 A.$ 2015 yr1
faaliyetlerinden dolayr ibra edilmiqtir. Yonetim Kurulu riyeleri TTK'nrn 436'rnq maddesi
hiikmti gere[ince kendi ibralarrnda oy kullanmamrgladrr.

7) Ycinetim Kurulu'mrn 1L04.2016 tarih ve 2016113 sayrh karan gere[ince, '3I.12.2015 tarihli
finansal tablolarda olugan 169,443-TL kar nedeniyle, yasal yedekler diigiild{ikten soffa kalan
net dalrtrlabilir ddnem karrndan 40.000-TL'nin birinci kar payr olarak ortaklarrmrza
dafrtrlmasrna oy birlifi ile karar verildi. Yaprlan mUzakere ve oylama sonucunda temetti.i
da$rtrmrna l5 Haziran 2016 Qargamba giinii baglamlmasma oy birlifi ile karar verilmigtir..

8) 2015 Yrh igerisinde balrmsrz ycinetim kurulu iiyelifine atanan l(emal QI.SRAK(T.C 14506174914) ve yaprlacak ilk genel kurul toplantrsrnda onaya sunulmak
izete,l5.02.20I6 tarihli ycinetim. kurulu kararryla y<inetim kurulu tiyeligi ve baqkan
yardrmcrh[rna segilen orkun $AHIN (T.C 41299660940),29.02.20t6 tarihli y<inetim kurulu
katarryIa balrmsrz yiinetim kurulu iiyeli[ine atanan Seving BOZKURT (T.C49222755466) ve
01.06.2016 tarihli ycinetim kurulu kararr ile ycinetim kurulu tiyelifi ve bagkan yardrmcrhlma
segilen 34060776384 T.C kimlik numarah Ali ARSLAN'rn kabuli.i ofiaklarrn onayrnu
sunulmug ve oy birligi ile kabul edilmigtir.

9) $irketimiz yonetim kurulu ve ba[rmsrz ydnetim kurulu iiyelerine bu gorevlerinden dolayr aylk
Net 1.000-TL( Bintiirklirasr) Huzur Hakkr cidenmesine devam edilmesine oy birli[i ile karar
verilmiqtir.

lO)Y<inetim Kurulu tarafindan 2016 faaliyet yrh igin balrmsrz denetim firmzLsr olarak segilen
Birlegim Baltmsrz Denetim ve YMM A.$ genel kurula sunuldu oy birligi ile kabul
edildi.Denetim firmasrna2016 yrh denetim iicreti olarak KDV harig 19.000-T'L rjdenmesine oy
birli[i ile karar verildi.

11) 2015 yrh igerisinde i.igtincti kigiler lehine verilmig herhangi bir rehin teminat ve ipotek'in
bulunmadrfr hususunda genel kurula bilgi verildi.

12) 2015 yrh igerisinde ba[rg ve yardrmrn yaprlmadr[r hususunda genel kurula biJtgi verildi.

13)Ttirk Ticaret Kanunun 395 ve 396'nu maddeleri gerefince ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun
Kurumsal Yonetim Tebligi (II-17.l)'nin (1.3.6) numarah ilke kararrnda belirtilen hususlarda
faaliyetlerde bulunabilmesi igin girket y<inetim kurulu i.iyelerine izin verilmesi hususu oy birli[i
ile kabul edildi.

14) Ydnetim Kurulu'nun ytl iginde belirlenecek gereksinimlerine gore 20i16 yrh gelir ve
giderlerinde gerekli tasarruflarr yapma. konusunda yetki verilmesine oy birlipi ile karar verildi.

15) Giindemde gortiqiilecek bagka madde kalmadr[rndan, aynca toplantr dilerk ve temenniler
b<ili.imtinde sdz alan olmadrfrndan genel kurul toplanfisr divan bagkam tarafrndan saat:]10.40,
da kapatrlmrgtr. Genel Kurulda ahnan kararlaru herhangi bir itfu.az ve muhalefetin olmadrEr
gciriildii. I I Hazian 20 I 6 Ankara.
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