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2016 yILI ouGlN GBNBL KURUL TopLANTt rur,qNlGr

Euro Trend Yatutm Ortakhgr Anonim $irketinin, 17.06.2017 tarihinde yaprlacagr duyurulan
2016 yfi Olafan tGenel Kurul toplantrsr gerekli asgari toplantr nisabr sallanamamasr nedeniyle
efielenmesi iizerine bu kez toplantr nisabr aranmadan , 2l Temmuz 2017 Cuma gi.inii sazrt

12.00'de Crowne Plaziz, Ankara, Mevlana Bulvan No:2 06330 Akkciprti-ANKARA adresinde
T.C. Ankara Valiligi J'icaret il Miidiirltifiri'niin 21.07.2017 tarih ve 26681598 sayrh yazrstyla
Bakanhk adtna gcirevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Serhat NAS gdzetiminde toplanmrgtrr.

Toplantrya ait Genel Kurul Qa[rrsr, kanun ve ana sozlegmede on goriildii[Li gibi giindemi de
ihtiva edecek gekilde Ttirkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.06.2017 Tarih ve 9353 sayrh
ntishasrnda ilan edildigi ayrtc1 19.06.2017 tarihinde Saat:11.25'de Kamuyu Aydrnlatma
Platformu ve qirket inte,rnet sitesinde ilan edilmek suretiyle stiresi iqinde yaprlmrgtrr.

Tiirk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gere[ince, elektronik genel kurul hazrrhklannrn
yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirdigi bakanhl< temsilcisi tarafindan tespiLt
edilmigtir.

$irketin toplam 20.000.000-TL sernayesinin 107.358,90-TL'lik krsmrnrn Mustafa gAHN'e
ait A Grubu Imtiyazh paydan, 19.892.641,10 lll'lik krsmrnrn ise halka agrk B grubu paydan
olugtufiu g<iriilmiiq;tiir.

Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, qirketin toplam 20.000.000,00-TL'lik sermayesine
tekabril eden 2(1.000.000 adet hisseden 2".032.407,554 TL'lil( sermaye 'ye kargrhk
2.032.407,554 adr>I hissenin vekaleten olmak i)zere, toplam da 2.032.407,554 adet hissenin
toplantrda temsil edildifi, ilk toplantrnrn gerekli nisap saflanamadrfrndan dolayr erlelenmesi ve
bu kez yaprlan toplantrnrn mevcut nisapla yaprlaca[rnrn anlagrlmasr rizerine gundemin
gortigiilmesine geq:i lmiEtir.

1) Toplantr Fiziken ve Elektronik olarak saat 12.00'de eg zamanlr olarak baglatrlmrg olup,
ortak temsilcis;i tarafindan verilen cinergeye gcire, Toplantr Baglcanlrlrna Orkun $AHIN'iri
segilmesi hususu oylanmrg ve oy birlifii ile kabul edilmigtir. Toplantr baEkanr tarafindan
Tutanak yazmanh[rna Esra OZrcaya oy toplama memurluluna Tarkan KIRLANGIQ ve
Elektronik genel kurul sistem siirecinin yiiriittilmesi igin Seda BAYRAK gdrevlendirilmig
ve toplantr bagkanhfir olugturulmugtur.

2) Toplantr heyetine toplantr sonunda tutanaklan inzalatnak tizere yetki verilmesine ov birligi
ile karar verildi.

2016 Yrh hesap vr: faaliyetleri hahkrnda, Yonetim I(urulu Faaliyet Raporunun, toplantr
tarihinden tig hafta once, girketirniz internet sitesinde, I(arnuyu Aydrnlatma Platformu ve
Merkezi Kayrt Kurulugu E-genel kurul sistemin de yayrnlandrfrndan dolayr okunmuq
saytlmast hususunda ortak temsilcisinin onerge verildi[i gortildli. Onerge oylandr ve oy
birlifi ile kabul edildi. Yaprlan mrizakere ve oylama sonucunda Ycjr-retim Kurulu faaliyet
raporu oy birlifi ile kabul edildi.

2016 yfi bafrrnsrz <lenetgi raporunun toplantr tarihinden r.ig hafta once Kamuyu Aydrnlatma
Platformu ve girke:t internet sitesinde yayrnlandrIrndan dolayr, sadece gcinig krsmrnrn
okunmast hususunda verilen dnerge oylandr ve oy birlifi ile kabul edildi. Birlegim Bafrmsrz
Denetim ve YMM A.$ tarafindan hazrlanan 2076 yrh bafrmsrz denetgi raporunun gortiq
ktsmr, denetim firmasr yetkilisi Mithat HIZLI tarafindan okundu.
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5) 2016 ythna ait finansal tablolann toplantr tarihinden iig hafta once Kamuyu aydrnlatma
platformu ve girket internet sitesinde yayrnlandrfirndan dolayr okunmamasr hususunda
verilen onerge oylandr ve oy birligi ilke kabul edildi. Yaprlan mtizakere ve oylama
sonucunda 2016 yfi finansal tablolar oy birlifi ile kabul edildi.

6) 2016 Yrh igerisinde yonetim kurulu iiyeli[ine atanan Orkun $AHiN, Ali ARSLAN, Tarkan
KIRLANGIQ ile tra[rmstz ydnetim kurulu tiyelifine atanan Seving BOZKURT'un kabulii
ortaklarrn ona'yrna sunulmuq ve oy birligi ile kabul edilmigtir.

7) Donem igerisinde gdrev alan ydnetim kurulu tiyeleri, Mustafa $AHiN, Seda $AHiN, Orkun
$AHIN, Serkan $l'HiN, Ali ARSLAN, Cogkun ARIK, Tarkan KIRLANGIQ ve Balrmsrz
tiyeler, Sevinq BOZKURT, Kemal QIYRAK, ve Osman DEMIRCI ile denetgi Birlegirn
Bafrmsrz Denetim ve YMM A.$ 2016 yrh faaliyetlerinden dolayr ayn ayn ibra edildilen.
Yonetim Kurulu iiyeleri TTI('nrn 436'nu maddesi hiil<mii geregince kendi ibralannda oy
kullanmamrgladrr.

8) Ycinetim Kurulu'ntm 17.05.2017 tarihve20lTl08 sayrh kararr gerefince, 31.12.2016 tarihli
finansal tablolarda olugan 881.205-TL kar nedeniyle, yasal yedekler drigiildiikten sonra
kalan net dafirtrlabilir donem karrndan 170,000-TL'nin Birinci kar payr olarak ortaklarrmrza
dafrtrlmasrna, daltttmdan sonra kalan tutarrn ise olafianiistti yedeklere aktanlmasrna oy
birlifi ile karar ver:ildi. Yaprlan oylarna sonucunda temettti dafirtrrnrna 25 Temmuz 2017
Sah gi.inii baqlanrlmasrna oy birli[i ile karar verilmiqtir.

9) Ydnetim kurulu iiyelerinin segir-nine gegildi. Esas sozlegn.ienin I Lmaddesinde A grubu
rmtiyazh paylann Yonetin-r Kurulu Uye Segiminde her bir payrn 1.000 oy hakkrna haiz
oldufu tespit edildi, Ortak temsilcisi tarafrndan verilen dnergenin gciLiigrilmesi ve yaprlan
oylama sonucunda yor-retim kurulu tiyelil<lerine Orkun $AHIN (T.C.41299660940) AIi
ARSLAN (T.C 34060776384), Tarkan I(IRLANGIQ (T.C 40690545238), Bafrmsrz
y6netim kurulu iiyeliklerine ise Seving BOZKURT (T.C 49222755466) ve Osman
DEMIRCi (T.C.23101291672), nq (3) yrl stire ile gorev yapmak iizere segilmiglerdir.

10)$irket yonetim kurulu ve balrmsrz yonetim kurulu riyelerine bu gorevlerinden dolayr ayhl<
Net 1.000-TL( Binttirklirasr) Huzur Hakkr odenmesine oy birligi ile karar verilmigtir

11)Yonetim Kurulu tarafindan 2016 faaliyet yrh igin bafirmsrz denetim firnasr olarak segilen
Birlegim Ba[rmsrz Denetim ve YMM A.$ oy birli[i ile kabul edildi. Denetim firmasrnir
2017 yil't denetim ticreti olarak KDV hariq 22.000-TL ddenmesine oy birliAi ile karar
verildi,

12)Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 30.05.2017 tarilt ve 12233903-320.06-E,6800 sayrh izni ile
T.C. Giimrtik ve Ticaret Bakanhfr ig Ticaret Genel Mtidtirltigti'nr-in 0l .06.2017 tarih ve
50035491 -431.02-E-00025453968 sayrlr izin yanlarryla. onaylanan girket esas
sozlegmesinin Sermaye ve Paylar baghkh 11.ci maddesinin tadil edihnesi hususunun
gcirtigiilmesine gegildi. Tadil metninin toplantr tarihinden tig hafta once Kamuyu
Aydrnlatma Platformu ve girket internet sitesinde yayrnlandrgrndan dolayr okunmamasr
hususunda verilen dnerge oylandr ve 786.474 adet red oyuna karqrlrk 1.245.933,554 kabul
oyu ile kabul oy goklufu ile kabul edildi. Yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda esas
sozlegme tadil tasarrsr786.474 adet red oyuna kargrhk 1.245.933,554 kabul oyu ile kabul oy
goklugu ile kabul edildi

13)2016 yrh igerisinde iigtincii kigiler lehine verilmig herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in
bulunmadrfr hususunda genel kurula bilgi verildi.

14)2016 yrh igerisinde ba[rE ve yardrmrn yaprlmadr[r hususlrnda
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15) Tiirk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncr maddeleri gerefince ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun
Kurumsal Yonetim Teblifi (ll-17.1)'nin (1.3.6) numarah ilke kararrnda belirtilen hususlarda
faaliyetlerde bulunabilmesi igin girket yonetim kurulu tiyelerine izin verilmesi hususu oy
birlifi ile kabul edildi.

l6)Yonetim Kurulu'nun yrl iginde belirlenecek gereksinimlerine gcire 2017 yilrr gelir ve
giderlerinde gerekli tasarruflan yapma konusunda yetki verilmesine 786.474 ader red oyuna
karqrlrk 1.245.933,554 kabul oyu ile kabLrl oy goklufu ile kabLrl edildi

l7)Toplantr bagkanr Orkun $AIJIN tarafrndan girket paylannrn geri ahnmasrna iligkin
agafrdaki gekilde genel kurula bilgi verilmigtir,

"Ulkemiz sermaye piyasalannda yaganan geliqmeler ve qirket paylanna ilave likidite
saflayarak safhkh fiyat olugmastna ortam ve fayda sa[lamak amacryla, Sermaye Piyasasr
Kurulu hi.iktimlerine uygun olarak azami 4.000.000 adet ve bu adet igin 4.000,000-TL
azami fon ayrtlmastna Yonetim Kurulu 15.02.2017 tarihinde karar vermigtir. Ahnan karar
kapsamrnda toplantr tarihi itibariyle girket paylarrnda heniiz bir geri ahm yaprlmamrqtrr.
Hisse senedinin piyasa deferinin defter deferinden gok fazla altrna diigmesi halinde,
yattrtmctlartn mafduriyetini er-rgellemek amacr ile uygun fiyat seviyelerinden geri alrm
yaprlmasr ongortilmektedir.

l8) A grubu imtiyazhpaylar iizerinde ya$anan geligmeler ile ilgili divan bagkanr Orkun $AHil\
tarafindan genel kr,rrula aga[rdal<i hususlarda bilgi verilrni gtir.

"$irkette A Grubu irntiyazh paylann sahibi Sn. Mustafa $AHIN sahip oldugu paylann
tamamtntn Metro Yattnm Menkul Defierler A.$ tarafindan satrn ahnmasrna iligkin biir
protokol imzalamrq ve gerekli gonig ve onayln alrnmasr igin Metro Yatrrrm tarafrndan
Sermaye Piyasasr Kuruluna izin baqvurusunda bulunulmugtur. Metro yatrnmrn daha sonra
yapttfr agrklamada, cince Sennaye Piyasasr Kurulu daha sonra Hazine Mtistegarhfir
nezdinde yaprlan goriigmeler sonrasrnda; 16.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin I5.02.2017 tarrl"t
ve 210511777 sayfi kararr gerelince Mustafa $AHiN'in sahip oldufu imtiyazh A grubu
paylarrn devrine izin verilmedifini bu geligme tizerine, Mustafa $AHIN ile gori.igmeleri
sonucunda, yukanda bahsi gegen tedbir karanna sebep olan davanrn tamamen
diigtiriilebilmesi amactyla Euro Holding hisselerinin Eurro Sigorla' ya satrlmasr sebebiyle
olugan dava konusu borcun tamamrnrn odenmesi koguluyla tedbirlerin l<aldrnlmasr igin bu
defa Hazine Mtisteqarlrfr ile temasa gegildifini, Mustafa $ahin'in sahip oldufu A Grubu
imtiyazh paylan sattn alma kararlannrn devam etmekte oldufr,rnu ve Hazine Mristegarhfr ile
olan gcirtiqmelerin clevam etti[ini 03.05.2017 tarihinde l<amuya bildirmigtir

l9)Giindemde gdriigtilecek baqka madde kalniadllrndan, aynca toplantr dilek ve temenniler
boliimiinde soz alan olmadr[rndan genel kurul toplantrst divarr baql<ant tarafrndan
saat:12:25' de kapatrlmrgtrr. Ig bu toplar-rtr genel kr-rrul tutar-rafir toplantr mahallinde
bilgisayar marifeti ile diizenlenerek okunup imza altrna alrndr.21 Temmuz 2017 Ankara.
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