
BURo rREND vATTRIM oRTAKLIcT nNoNivr gimnri'NiN
27 TEMMUZ2I2I rlniuiNnn yAprLAN

zq2lyrLr or-aG,lN GENEL KURUL TopLANTT ruraNacr

Euro Trend Yattrtm Ortakhfr Anonim $irketinin 2027 yrh Olapan Genel Kurul toplanhsr
27 Temmuz 2022 Qargamba gi.ini.i saat 13.00'de Ceyhun Atrf Kansu Caddesi No:66 Balgat-
Qankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valili[i Ticaret it Vttidtirtti!il'niin 26.07.2022 tarih ve
76679907 saytlt yaztstyla Bakanhk adrna gcirevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Zuhal QOKLU gozetiminde
toplanmrgtrr.

Toplantrya ait Genel Kurul Qafirrsr, kanun ve ana sozlegmede on goriildii[ii gibi giindemi de ihtiva edeoek
gekilde Tiirkiye Ticaret sicil gazetesinin29.06.2022tarih ve 10609 sayrh niishasrnda ilan edildi[i ayrlca,
24.06.2022 tarihinde Saat:16.38'de Kamuyu Aydrnlatma Platformunda ve w1!w_.cu11i11er6!yo.conr adresli
girket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle si.iresi iginde yaprlmrgtrr.

Tiirk Ticaret Kanunu'nun 7527'nci maddesi gerefiince, elektronik genel kurul hazrrhklannm yasal
diizenlemelere uygun olarak yerine getirdifi bakanhk temsilcisi tarafindan tespit edilmigtir.

Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, girketin toplarn 20.000.000-Tl'lik sermayesine tekabiil eden
20.000,000 adet hisseden 510.523 TL'lik sermaye 'ye kargrhk 570.523 adet hissenin asaleten, 1.245.593,55
adet hissenin ise vekaleten olmak izere, toplam L816.456,55 adet hissenin toplantrda temsil edildifi,

Birinci toplantmtn, gerekli toplantr nisabr (gogunluk) olmadr[rndan yaprlamadgr 24.06.2022 tarihinde
Bakanhk Temsilcisi Sn.Ayge KARABYIK nezaretinde tutulan tutanaktan anlagrlmrg olup, bdylece
T.T.K'ntn 418'nci maddesinde ongoriildiifiii iizere bu kez toplantr nisabr aranmadrpr ve Genel Kurul
toplanttstntn yaptlmasma herhangi bir engel olmadr$r ve toplantrnrn yaprlabilece[i Balcanhk Temsilcisi
Zuhal QOKLU tarafindan ifade edilmig ve giindem maddelerinin goriigiilmesine gegilmigtir.

1) Toplantr Fiziken ve Elektronik olarak saat 13.00'de eg zamanh olarak baglatrlmrg olup, ortak temsik:isi
tarafindan verilen onergeye gore, Divan Bagkanh$rna Orkun $AHiN'in segilmesi hususu oylanmrg ve
l60.000adetretoyunakargtltk, 1.656.456,55 kabuloyuileolmaktizereoygoklufuylakabuledilmigtir.
Divan bagkanr tarafindan Tutanak yazmanh[ma Esra OZfayR oy toplama memurlufiuna Duran
$AHIN, Elektronik genel kurul sistem siirecinin yi.irlitiilmesi igin Seda BAYRAK gorevlendirilmig ve
bagkanhk divanr olugturulmugtur.

2) Divan heyetine toplantr sonunda tutanaklan imzalamak iizere yetki verilmesi oylanmrg ve 160.000 adet
ret oyuna kargrhk, L656.456,55 kabul oyu ile olmak i.izere oy goklu[uyla kabul edilmigtir

3) 2021 Yrh hesap ve faaliyetleri hakkrnda, Yonetirn Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantr tarihinden iig
hafta once, girketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydrnlatrna Platformu ve Merkezi Kayrt Kuruluqu E-
genel kurul sisternin de yayrnlandrprndan dolayr okunmug sayrlmasr hususunda ortak temsilcisinin
onerge verildi[i gortildii. Onerge oylandr ve 160.000 adet ret oyuna kargrhk, 7.656,4.56,55 kabul oyu ile
olmak tizere oy gokluluyla kabul edilmigtir. Yaprlan miizakere ve oylama sonucunda Yonetim Kurulu
faaliyet raporu oy goklufuyla kabul edildi.

4) 2021 yrh baftmsz denetgi raporunull toplantr tarihinden iig hafta 6nce Kamuyu Aydrnlatma Platformu
ve qirket itrternet sitesinde yayrnlandrpurdan dolayr, sadece gortig sayfalannrn okunmasr hususunda
verilen dnerge oylandr ve 160.000 adet ret oyuna kargrhk, 7.656.456,55 kabul oyu ile olmak iizere oy
goklu[uyla kabul edilmigtir. Birleqim Neks Bafirmsz Denetirn ve YMM A.$ tarafindanhanrlanan202I
yrlr ba[rmsrz denetgi raporunun gortig sayfalarr, denetim firmasr yetkilisi $erif I$YAPAN tarafindan
okundu.

5) 2021 yftna ait finansal tablolarrn toplantr tarihinden ii9 hafta once Kamuyu aydmlahna platformu ve
girket internet sitesinde yayrnlandr[rndan dolayr okunmamasr hususunda verilen dnerge oylandr ve
160.000 adetret oyunakargrlft, 1.656.456,55 kabul oyu ile olmak iizere oy goklufuylakabul edilmigtir
Yaprlan miizakere ve oylama sonucunda 2021yir finansal tablolar oy goklufuyla kabul edildi,

6) Yrl igerisinde gorev alan yonetirn kurulu iiyeleri 2021 y:Irt faaliyetlerinden dolayr ayfl ayn oy goklu[uyla
gere[ince kendi ibralannda oyibra edildiler. Yonetirn Kurulu iiyeleri TTK'nm 436'nu maddesi

llanmamrgladrr.



1) Yonetim Kurulu'nun 30.05.2022 tarih ve 202217 sayrl karan gerefince, 31.12.2021 tarihli finansal
tablolarda olugan 3.114.265-TL kar nedeniyle, yasal yedekler di.igi.ildiikten sonra kalan net dafrtrlabrilir
donem kanndan 610.000-Tl'nin Birinci kal payr olarak ortaklanmza da[rtrhnasma, da[rtrmdan sonra
kalan tutann ise ola$ani.isti) yedeklere aktanlmasr hususu oylandr. Yaprlan oylarna sonucunda il5lili
gtindem maddesi 160.000 adet ret oyuna kargrfuk, 1.656.456,55 kabul oyu ile olmak izere oy goklufu.yla
kabul edilmigtir. Yaprlan miizakere sonucunda temettii dafrtrmrna 09 Afustos 2022 Sah giinii
baglanrlacaktrr.

8) Sekizinci giindem maddesi ile ilgili ortak temsilcisi tarafindan onerge verildi[i gori.ildi.i. Verilen onerge
uyannca Yonetim Kurulu Kararryla uygulanacak gekilde, yonetim kurulu iiyeleri ve ba[unsrz yonetiln
kurulu i.iyelerine ayhk net 15.000-TL'ye kadar huzur hakkr verilmesi ve verilecek miktarrn her yonetirn
kululu i.iyesi igin ayrl ayrl belirlenrnesi igin Yonetim Kuruluna yetki verilmesi, aynca huzur haklc
odemelerinden kaynaklanan vergi ve difer yasal ytiktimltiklerin girket tarafindan kargrlanmasr hususu
genel kurulun onaylna sunuldu, Yaprlan miizakere ve oylama sonucunda ilgili gtindem maddesi
570.523 adet ret oyuna kargthk, I.245.933,55 kabul oyu ile olmak izere oy goklu[uyla kabul edilmigtir

9) Ydnetim Kurulu tarafindan 2022 faaliyet yrh igin bafrmsrz denetirn firmasr olarak segilen Birlegim Neks
Baprmsrz Denetim ve YMM A.$ genel kurulun onayrna sunuldu ve yaprlan oylama sonucunda ilgili
gi.indem maddesi 160.000 adet ret oyuna kargrhk, I.656.456,55 kabul oyu ile olmak iizere oy goklupuyla
kabul edilmigtir.

I0)2021yrh igerisinde iigtincii kigiler lehine verilmig herhangi bir rehin teminat ve ipol.ek 'in bulunmadrfr
hususunda genel kurula bilgi verildi.

1l) On birinci gi.indem maddesinin gori.igiilmesine gegildi, Sermaye Piyasasr Kurulunca girket ve yonetimin
2019 yrh ig ve iglemleri nedeniyle karara ba$anmrg idari para cezalarrntn, yargr mercilerinde ulagrlan
agamalar da dikkate almarak girket tarafindan odenrnesi hususu genel kurulun onaylna sunuldu ve ilgili
giindem rnaddesi 160.000 adet ret oyuna kargrhk, 1.656.456,55 kabul oyu ile ohnak iizere oy goklu[uyla
kabul edilmigtir.

12) 20211,th igerisinde bafirg ve yardrmm yaprlmadr[r hususunda genel kurula bilgi verildi.

13) $irket ydnetim kurulu ilyelerine girket iglerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri igin yetki
verilmesi hususu oylandr. ilgili gtindem maddesi 160.000 adet ret oyuna kargrhk, 1,656.456,55 kabul
oyu ile olmak iizere oy goklufuyla kabul edilmigtir.

14) Ti.irk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncr maddeleri gerefiince ve Sermaye Piyasasr Kurultr'nun Kurumsal
Yonetim 'Iebli[i (II-17.1)'nin (1,3.6) numarah ilke kararnida belirtilen hususlalda faaliyetlerde
bulunabihnesi iqin girket yonetirn kurulu iiyelerine izin verilmesi hususu oylandr. Yaprlan mi.izakere ve
oylama sonucunda ilgili gtindem rnaddesi 160.000 adet ret oyuna kargrhk, 1.656.456,55 kabul oyu ile
elmak iizere o1, goklu[uyla kabul edilmiqtir.

15) 2021 yrh igerisinde girket paylarrnda geri almr yaprhnadr[r, ekonomik dalgalanmalar ve sermaye
piyasalanntn yakrndan takip edilerek, girket hissesi iizerinde olugacak defer kayrplan ve hissenin gergek
perfbrmans de[erini yanstttp yansrtmadrgr yakrndan takip edilerek gerekti[inde geri ahm yaprlabilecefi
hususunda genel kurula bilgi verilmiqtir.

16) Giindemde gortigtilecek bagka madde kalmadr[rndan, ayrrca toplantr dilek ve temenniler bdliimiinde soz
alan olmadt[rndan genel kurul toplantrsr divan bagkanr tarafindan saat:13:20'de kapatrlmrgtrr. Genel
Kurulda alruart kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadr!r goriildii. ig bu toplantr genel kurul
tutana[r toplantr rnahallinde diizenlenerek okunup imza altna alndr.21 Temrnuz 2022 Ankara.

Bakanhk.Temsilcisi

'futanak Yazuranr Oy Toplama Momuru


