
EURo KAriTAL yATrRrM oRTAKLTGT a.NoNitu $inxnri'NiN
27 TEMMUZ2oz2 raniuiNnE YAPTLAN

zlzryrLroraGaN GENEL KURUL TopLANTT ruraNaGr

Euro Kapital Yatrrrm Ortakh[r Anonim $irketinin 202I yrh Ola$an Genel Kurul toplantrsr
27 Temmuz 2022 Qarqamba gtinii saat 14.00'de Ceyhun Atrf Kansu Caddesi No:66 Balgat-

Qankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valili$ Ticaret il luttidtirlti[ii'niin 26.0].2022 tarih
ve 76689502 sayrh yaztsrylaBakanhk adma gcirevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Pelin GUVEN KAYA
gozetiminde toplanmtgttr.

Toplantrya ait Genel Kurul Qafrrsr, kanun ve ana scizleqmede 6n gortildii[ii gibi giindemi de

ihtiva edecek gekilde Ti.irkiye Ticaret sicil gazetesinin 29.06.2022 tarih ve 10609 sayrh

ni.ishasrnda ilan edildi[i ayrrc1 24.06.2022 tarihinde Saat:16.39'da Kamuyu Aydrnlatma
Platformunda ve wrvw.*irolialXflbg.Qggt adresli qirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle
si.iresi iginde yaprlmr gtrr.

Ttirk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gerefince, elektronik genel kurul hazrrltklarrmn
yasal diizenlemelere uygun olarak yerine getirdi[i bakanhk temsilcisi tarafindan tespit

edilmigtir.

Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, qirketin toplam 20.000.000-TL'lik sermayesine tekabiil
eden 20.000.000 adet hisseden 100.000 Tl'lik sermaye'ye kargrhk 100.000 adet hissenin

vekaleten olmak izere toplantrda temsil edildifi,

Birinci toplantrmn, gerekli toplantr nisabr (gofunluk) olmadr[rndan yaptlamaillr 24.06.2022

tarihinde Bakanhk Temsilcisi Sn.Merve KOLCU nezaretinde tutulan tutanaktan anlagrlmtq olup,

boylece T.T.K'nrn 418'nci maddesinde ongoriildiifii iizere bu kez toplantr nisabr aranmadr[r ve

Genel Kurul toplantsrnrn yaprlmasma herhangi bir engel olmadrlr ve toplantrnrn yaprlabilece[i

Bakanhk Temsilcisi Pelin GUVEN KAYA tarafindan ifade edilmiq ve giindem maddelerinin
gdriigiilmesine gegilmigtir.

1) Toplantr Fiziken ve Elektronik olarak saat 14.00'de eg zamanh olarak baglatrlmrq olup, ortak

temsilcisi tarafindan verilen onergeye gore, Divan Baqkanhfrna Orkun $AHiN'in segilmesi

hususu oylanmrq ve oy birli[i ile kabul edilmigtir. Divan bagkam tarafindan Tutanak

yazmanhprna Esra OZfAyA oy toplama memurlufuna Duran $AHIN, Elektronik genel

kurul sistem siirecinin yiirtitiilmesi igin Seda BAYRAK gdrevlendirilmiq ve baqkanhk divam

olugturulmugtur.

2) Divan heyetine toplantr sonunda tutanaklarr imzalamak izere yetki verilmesine oy birlifi ile
karar verildi.

3) 202I Y:itr hesap ve faaliyetleri hakkrnda, Yonetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantr

tarihinden iig hafta once, girketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformu ve

Merkezi Kayrt Kurulugu E-genel kurul sistemin de yayrnlandrfr1lan dolayr okunmug

sayrlmasr hususunda ortak temsilcisinin cinerge verildi[i gciriildii. Onerge oylandr ve oy

birlifi ile kabul edildi. Yaprlan miizakere ve oylarna sonucunda Ydnetim Kurulu faaliyet

raporu oy birlifii ile kabul edildi.

4) 2021 y:irr bafrmsrz denetgi raporunun toplantr tarihinden tig hafta once Kamuyu Aydrnlatma

Platformu ve girket internet sitesinde yayrnlandrfmdan dolayt, sadece goriig sayfalarmm

okunmasr hususunda verilen onerge oylandr ve oy birli[i ile kabul edildi. Birleqim Neks

Bafrmsrz Denetim ve YMM A.$ tarafindanhazrlanan2}2I yrh balrmsrz denetqi raporunun

goriiq savfalan denetim firmast vetkilisi Serif iSYAIt ndan okundu.



s) 202I yilrna ait finansal tablolarrn toplantr tarihinden i.ig hafta <ince Kamuyu aydrnlatma
platformu ve girket internet sitesinde yayrnlandrfmdan dolayr okunmamasr hususunda verilen
cinerge oylandr ve oy birligi ilke kabul edildi. Yaprlan mtizakere ve oylama sonucunda 2021
yrh finansal tablolar oy birlifi ile kabul edildi.

Yrl igerisinde gtirev alan ydnetim kurulu Uyeleri 2021 yl/'r faaliyetlerinden dolayl ayn ayn
ibra edildiler. Ydnetim Kurulu iiyeleri TTK'run 436'rnu maddesi hiikmii gerefiince kendi
ibralarrnda oy kullanmamr gladrr.

Y<jnetim Kurulu'nun 30.05.2022 tarih ve 202217 sayrh kararr gerefince,3L72.2021 tarihli
finansal tablolarda olugan 3,570.930-TL kar nedeniyle, yasal yedekler dtigiildtikten soffa
kalan net da[rtrlabilir donem karmdan 700.000-Tl'nin Birinci kar payr olarak ortaklanmrza
da[rtrlmasrna, dafttrmdan sonra kalan tutarm ise ola[aniistii yedeklere aktarrlmasma oy
birli[i ile karar verildi. Yaprlan mi.izakere sonucunda temettii da[rtrmma 09 Afustos 2022
Sah gtini.i baqlamlmasma oy birli[i ile karar verilmiqtir.

Sekizinci giindem maddesi ile ilgili ortak temsilcisi tarafindan <jnerge verildili gdrtildti.
Verilen onerge uyarmca Yonetim Kurulu Kararryla uygulanacak gekilde, yonetim kurulu
iiyeleri ve balrmstz ydnetim kurulu i.iyelerine ayhk. net 15.000-TL'ye kadar huzur hakkr
verilmesi ve verilecek miktarrn her yonetim kurulu iiyesi igin ayrr ayfl belirlenmesi igin
Yonetim Kuruluna yetki verilmesi, ayrrca huzur hakkr odemelerinden kaynaklanan vergi ve
diper yasal yiikiimliiklerin qirket tarafindan kargrlanmasr hususu genel kurulun onayrna
sunuldu. Yaprlan miizakere ve oylama sonucunda ilgili giindem maddesi oy birli[i ile kabul
edildi.

9) Yonetim Kurulu tarafindan 2022 faaliyet yrh igin ba[rmsrz denetim firmasr olarak segilen
Birlegim Neks Ba[rmsrz Denetim ve YMM A.$ genel kurulun onayma sunuldu ve yaprlan
oylama sonucunda oy birli[i ile kabul edildi.

10)2021yrh igerisinde iigiincii kiqiler lehine verilmiq herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in
bulunmadrfr hususunda genel kurula bilgi verildi.

11) On birinci giindem maddesinin goriigtilmesine gegildi. Sermaye Piyasasr Kurulunca qirketin
2019 yrh ig ve iglemleri nedeniyle karara ballanmrg idari para cezalarrnrn, yargr mercilerinde
ulagrlan agamalar da dikkate almarak qirket tarafindan odenmesi hususu genel kurulun
onayma sruruldu ve yaprlan oylama sonucunca oy birli[i ile kabul edildi.

12)202I yrh igerisinde ba[rq ve yardrmrn yaprlmadrfir hususunda genel kurula bilgi verildi.

13)$irket yonetim kurulu i.iyelerine qirket iqlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri igin
yetki verilmesi hususu oy birligi ile kabul edildi.

14) Tiirk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncr maddeleri gerefince ve Sermaye Piyasast Kurulu'nun
Kurumsal Ydnetim Teblifi ([-17.1)'nin (1.3.6) numarah ilke kararrnda belirtilen hususlarda
faaliyetlerde bulunabilmesi igin girket yonetim kunrlu iiyelerine izin verilmesi hususu oy
birlifii ile kabul edildi.

15)2021 yrh igerisinde qirket paylarrnda geri ahm yaprlmadrfr, ekonomik dalgalanmalar ve
sennaye piyasalarrmn yakrndan takip edilerek, girket hissesi i.izerinde olugacak de[er
kayrplarr ve hissenin gergek performans deferini yansrtrp yansrtmadtfr yakrndan takip
edilerek gerekti[inde geri ahm yaprlabilecefi hususunda genel kurula bilgi verilmigtir.

6)

7)

8)



16)Giindemde gdrtgtilecek bagka madde kalmadr[rndan, aynca toplantr dilek ve temenniler
btiliimi.inde soz alan olmadrlrndan genel kurul toplantrsr divan baqkam tarafindan saat:14:25'
de kapatrlmtqtr. Genel Kurulda alman kanrlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadrlr
goriildi.i. iq bu toplantr genel kurul tutanafr toplantr mahallinde diizenlenerek okunup imza
altma alndr.27 Temmuz 2022 Ankara.
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