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AMAQ:

Euro Kapital Yatrrm ortakh[r A.$'nin iicret politikasrmn amacl Sermaye Piyasasr
Kurulu'nun Kurumsal Y<inetim Tebli! (II-17.1) hiiktimleri gergevesinde girketin ydnetim
kurulu ve iist dizey y<ineticilerine sallanacak ticret ve menfaatlerin planlanmasr ve
ydnetilmesidir.

Ucnnr

rouirnsi:

Sermaye Piyasasr Kurulunun, Kurumsal yonetim tebli$ hiiktimlerine gore ticret komitesi,
Ycinetim kurulu tiyelerinin, idari sorumlulu[u bulunan ycineticilerin iicretlendirilmesinde
kullamlacak ilke, kriter ve uygulamalarr girketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarakbelirler
ve bunlarm gdzetimini yapar, Ucretlendirmede kullamlan kritere ulagma derecesi dikkate
almarak, ydnetim kurulu iiyelerine ve idari sorumlulu$u bulunan y<ineticilere verilecek
i.icretlere iligkin <jnerilerini ycinetim kuruluna sunar. Yrinetim kurulu yaprlanmasr gerefii iicret
komitesi oluqturmamtg, i.icret komitesinin gorevlerinin kurumsal ydnetim komitesi tarafindan
yerine getirilmesine karar verilmigtir.

YONnriivI KURULU VE tJST DUZEY

yoNnricilnn

$irketimizde yonetim kurulu girketi idare ve temsil eden tiim y<inetim kurulu iiyelerini, Ust
yonetim ise girketin Genel Miidiir ve Genel Mtidiir yardrmcrlarrm tammlar.

voNnriu

KURULU

itCnnrlnni

$irketin igleri ve ycinetimi Genel Kurul tarafindan3 y:1''akadar g<irev yapmak igin segilen ve
gogunlugu icrada gdrevli olmayan en az 5 (beg)- en gok 7 (yedi) iiyeden tegkil olunacak bir
Y<inetim Kurulu tarafindan yiiri.itiilmektedir. Ydnetim kurulu baqkan ve tiyelerinin ticretleri
genel kurul tarafindan tespit olunmaktadrr.
Ytjnetim kurulu i.iyelerine saflanacak iicret ve mali haklar Genel Kurul'un takdirindedir.

Ba[tmsrz ydnetim kurulu tiyelerinin i.icretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonlan veya
girketin performansrna dayah tideme planlarr kullamlmaz. Balrmsrz yonetim kurulu
tiyelerinin ticretleri balrmsrzhklanrun koruyacak qekilde belirlenmesine dikkat edilir.
Ytinetim kurulu tiyelerine verilen iicretler ile sallanan ttm menfaatler yrlhk faaliyet raporuyla
kamuya agrklamr.
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PERSoNET,

iicnnrlnni

Yonetim Kurulunca, $irket iglerinin yiiriittilmesi igin bir Genel Miidtir ve yeterli saytda
Mtidiir atarur. Genel Mtidtiriin yiiksek ofirenim gormiiq, iqletme ftnansman, mali anahz,
sermaye piyasasr ve borsa mevzuattkonusunda yeterli mesleki bilgi ve tecriibeye sahip olmast
ue geiekii ahlaki nitelikleri tagrmasr garttr. Genel Miidiir ve miidiirlerin sermaye piyasast
mevzuatmda aranan koqullara sahip olmalart zorunludur. Genel Miidiir, Yonetim Kurulu
Kararlan do!rultusunda ve TTK, sermaye piyasasr ve ilgili di[er mevzuat hiiki.imlerine gore
girketi yonetmekle yiiktimli.idi.ir.

mali
$irket iist dtizey yoneticilerine (Genel Miidtir ve yardtmcrlan) verilecek iicret ve difer
haklara girket Y<inetim Kurulunca karar verilir.
sabit iicret (maaq)
$irket Genel Mtidi.ir ve yardrmcrlarr ile difer girket personellerine verilecek
zammr her yrl Mart ayrndakarura bafilamr. Maag artrqlannda enflasyon verileri , sekt<irdeki
genel ticret artrgr ve seviyesi , gahqanlarrn girket finansal performansrna balh olmaksrztn
qirk.t. salladrklarr bireysel katkrlarr, performanslan, deneyimleri, becerileri vb. kriterler
dikkate ahnmaktadrr.

Ust diizey yrineticilere ve di[er gahganlara verilecek ayhk sabit iicret ve ticret drqr ikramiye,
bagarr p.-i- u. arizi odemeler ile yoneticilerin kullamm igin tahsis edilen ev, otomobil ile
hisse senedi ve hisse senedine dayah odemelerin belirlenmesinde, finansal performansa baglt
olmakszrn, girket iEi operasyonel gahqmalar ve bireysel performansa balh olarak,
yoneticilerin bilgi , beceri ve deneyimleri ile girketteki sorumluluk alanlart, problem gozme
baqarrlart vb. kriterler goz dniinde bulundurulmaktadrr.

POLiTiKANIN HEDEFLERi
Bu politikanm hedefi, iist diizey yrineticilere ve iist di.izey personele sallanacak ticret ve prim
6demeleri ile girketin risk ycinetimi ve ig kontrolii bagta olmak iizere girketin hedeflerinin
yerine getirilmesin desteklenmesidir.

poLiTiKANIN uYGULANMAST vE unGi$irc,ici
Ucret politikasrnrn uygulanmasr girketin takdirindedir. Kurumsal yonetim komitesi tarafindan
yrlda ln az bir kere girketin iicret politikasr gozden gegirilir. Gerekli goriilmesi halinde
politikada yaprlacak de[igiklikler genel kurul toplanfismda girket pay sahiplerinin onayma
sunulur ve KAP'da duyuruiur.

