Avrupa Yatrrrm Holding Anonim $irketi'nin
15.06.2020 Tarihinde Yaprlan
Yilr
2019
Olafan Genel Kurul Toplantr Tutanafr

Avrupa Yatrrm Holding Anonim $irketinin 2019 yrh Olafian Genel Kurul toplantrsr
15.06.2020 tarihinde, Saat 14:00 de, Merkez Mah. Aygrl Sokak No.60 Arnavutkoy/iSTANBUL
lrttidtirltifri'ntin 12.06.2020 tarih ve
adresinde, T.C. Ticaret Bakanhfr'run istanbul Ticaret

il

54953888 sayir yazrlarryla gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Sayrn Sevda QEQEN'm
gozetiminde yaprlmrgtrr.

Toplantrya ait gagnkanun ve Ana Srizleqme'de <ingoriildiifiti gibi ve giindemi de ihtiva edecek
gekilde, Ti.irkiye Sicil Gazetesi'nin 22.05.2020 tarihli 10083 sayrh ni.ishasrnln 398'inci
sahifesinde ve $irketimizin www.avrupa)'atirimholding.com internet adresinde ilan edilmek
suretiyle tiim hissedarlara bildirilmig olup bu konuda higbir" orta[rn gafirr usuliine itnaz
etmedifi goriilmiigtiir.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, $irket'in toplam 30.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabtil eden
3.000.000.000 adet hisseden; 18.188.485,00 TL'lik sermayeye kargrhk 1.818.848.500 adet
hissenin asaleten, toplantrda temsil edildi[inin ve boylece gerek kanun gerekse Ana
Sdzlegme'de dngoriilen asgari toplantr nisabrrun mevcut oldu[unun anlaqrlmasr ijzenne toplantr
Ydnetim Kurulu Bagkam Ramazan Burak TELLI tarafindan aglarak giindemin gdrtiqiilmesine
gegilmigtir.

1-) Toplantr Bagkanh[rna Sn. Yrldrrrm Ktllan, Tutanak yazmanh$rna Sn. Ahmet Savag
QOLAK ve Oy toplama memurlu[una Sn, Balkan AKBA$'rn segilmesi Toplantryakatrlanlarrn
oy birli[i ile kabul edildi. Ayrrca Genel Kurul Tutanaklarrnrn imzalanmasr igin toplantrya
katrlanlarrn oy

birlifi

ile kabul edildi.

'

2-) SPK di.izenlemeleri dofrultusunda solo finansal tablo hanrlama yiiktimltilii[ti bulunan
$irketimizini yeniden hazrlanan 2016 yfi faaliyetleri hakkrnda TTK ve SPK dtizenlemeleri
do[rultusundahaznlanan Finansal Tablolar ve Bafrmsrz Denetim Raporu okunmuq sayrlmasr
onerildi oneri oylandr, Oy birlifi ile kabul edildi. 2016 yth faaliyetleri hakkrnda TTK ve SPK
diizenlemeleri do[rultusunda hazrlanan Finansal Tablolar ve Bafrmsrz Denetim Raporu
miizakere agrldr. Soz alan olmadr. Toplantrya kahlanlann oy birlifi ile kabul edildi.

3-) SPK diizenlemeleri do[rultusunda solo finansal tablo hazrlama ytikiimliilii[ti bulunan
$irketimizini yeniden haznlanan 2017 yh faaliyetleri hakkrnda TTK ve SPK dtizenlemeleri
dofrultusundahazrlanan Finansal Tablolar ve Ba[rmsrz Denetim Raporu okunmug sayrlmasr
onerildi oneri oylandr, Oy birlifi ile kabul edildi. 2017 yfi faaliyetleri hakkrnda TTK ve SPK
dtizenlemeleri dofirultusunda hazrlanan Finansal Tablolar ve Bafrmsrz Denetim Raporu
miizakere agrldr. Soz alan olmadr. Toplantrya katrlanlarm oy birlifi ile kabul edildi.

4-) SPK diizenlemeleri do[rultusunda solo finansal tablo haztlama ytiktimliihifi.i bulunan
$irketimizini yeniden haznlanan 2018 yrh faaliyetleri hakkrnda TTK ve SPK diizenlemeleri
dofrultusundahanrlanan Finansal Tablolar ve Balrmsrz Denetim Raporu okunmuq sayrlmasr

/W

dilzenlemeleri dofrultusunda hazrlanan Finansal Tablolar ve Bafrmsrz Denetim Raporu
miizakere agrldr. Sciz alan olmadr. Toplantrya katrlanlarrn oy birli[i ile kabul edildi.

5-) SPK diizenlemeleri dofrultusunda solo finansal tablo hazrlama yiikiimltiltig.i bulunan
$irketimizini, hazrlanan 2019 yrh faaliyetleri hakkrnda TTK ve SPK dtizenlemeleri
do[rultusunda hazrlanan Finansal Tablolar ve Balrmsrz Denetim Raporu okunmug sayrlmasr
onerildi oneri oylandr, Oy birli[i ile kabul edildi. 2019 yh faaliyetleri hakkrnda TTK ve SPK
diizenlemeleri do[rultusunda hazrlananr Finansal Tablolar ve Ba[rmsrz Denetim Raporu
miizakere agrldr. Soz alan olmadr. Toplantrya katrlanlann oy birlifi ile kabul edildi.

6-) SPK dtzenlemeleri do[rultusunda solo frnansal tatlo hazrlama yiikiimliiliigi bulunan
$irketimizin, 2019 yrh faaliyetleri hakkrnda TTK ve SPK di.izenlemeleri dogrultusunda
haznlanan Ytinetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmug sayrlmasr dnerildi rineri oylandr, Oy
birlifi ile kabul edildi. 2019 yrh faaliyetleri hakkrnda 'TTK ve SPK diizenlemeleri
dofirultusundahazrlanan Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu miizakere agrldr. Sciz alan olmadr.
Toplantrya katrlanlarrn oy birli[i ile kabul edildi.

7-) Avrupa Yatrtm Holding A.$. yonetimi tarafindanhaztlanan ve Ulusal Ba[rmsrz Denetim
tarafindan denetlenen 01.01.2019-31.I2.20I9 hesap
dtinemine iligkin, UFRS esasrna gore haztlanan finansal tablolarda2"977.948 TL "Net Donem
Kan" elde edilmesine kargrhk yasal kayrtlarda 1.263.274,28 TL net dcinem zarar. yazrlmasr
sebebiyle kar dafrtrmt yaprlmamasr mtizakere agrldr, Toplantrya katrlanlann oy birli[i ile
kabul edildi.

ve Yeminli Mali Miigavirlik A.$.

8-) Yonetim Kurulu iiyeleri 2016 yth faaliyetleri ile hesap iglemlerinden dolayr ibra edilmeleri
Genel Kurul'un onayma sunuldu. Yonetim Kurulu Uyeleri kendi paylarrndan dofan oy
haklarrnr kullanmayarak toplantrya katrlan difier hissedarlarm oy birligi ile ibra edildiler.
9-) Yonetim Kurulu iiyeleri 2017 yfu faaliyetleri ile hesap iqlemlerinden dolayr ibra edilmeleri
Genel Kurul'un onaylna sunuldu. Yonetim Kurulu Uyeleri kendi paylarrndan dofan oy
haklarrm kullanmayarak toplantrya katrlan diler hissedarlarrn oy birligi ile ibra edildiler.
10-) Yonetim Kurulu iiyeleri 2018 yrh faaliyetleri ile hesap iglemlerinden dolayr ibra edilmeleri
Genel Kurul'un onayma sunuldu. Yonetim Kurulu Uyeleri kendi paylarndan dolan oy
haklarrnr kullanmayarak toplantrya katrlan di[er hissedarlarm oy birlifi ile ibra edildiler.
11-) Yonetim Kurulu riyeleri 2079 yfi faaliyetleri ile hesap iglemlerinden dolayr ibra edilmeleri
Genel Kurul'un onaylna sunuldu. Yonetim Kurulu Uyeleri kendi paylarrndan dogan oy
haklanm kullanmayarak toplantrya katrlan difer hissedarlarm oy birlifi ile ibra edildiler.

I2-) Yapian segim sonucunda Yijnetim Kurulu tiye adedi 5 ve gdrev siirelerinin 3 yrl olarak
belirlenmesine karar verildi.

Ydnetim Kurulu Ba[rmsrz tiyeliklerine :
Sn. Tagkrn DEMIR (T.C. No. 48241376768)
Sn, Murat KAYA (T.C. No. 22132080829)
Yijnetim Kurulu difier tiyeliklerine :
Ydnetim Kurulu Baqkam sn. Ramazan Burak

rELLi (T.c. 19177222450\

CZ*

Ydnetim Kurulu Uye Sn. Ahmet Savag QOLAK (T.C. 18608377448)
Segilmesine, Ayrtca qirketin kagesi altrnda girketi temsil ve izama Ydnetim Kurulu Bagkanr
segilen Sayrn Ramazan Burak TELLI miinferid imza ile qirketi temsil ve izama yetki
verilmesine, Ba[tmsrz Yonetim Kurulu tiyelerine Ayhk Net 500 TL huzur hakkr ddenmesine,
Yonetim Kurulu Bagkanrna Ayhk Net 5.000 TL difer Yonetim Kurulu iiyelerine Ayhk Net
500 TL huzur hakkr odenmesine Toplantrya katrlanlarrn oy birlifi ile kabul edildi.

13-) $irketimizin 2020 yfi hesap d<inemindeki finansal raporlarrmn denetlenmesi ile bu
kanunlardaki ilgili diizenlemeler kapsamrndaki difer faaliyetleri yiirtitmek izere DMR
BAGIMSIZ DENETIM ve YEMINLI MALI MU$AyiRLiK A.g.'nin segilmesi kararmm
onaylanmasr, Toplantrya katrlanlarm oy birlifi ile kabul edildi.
14-) Yonetim Kurulu Uyelerine $irket'in konusuna giren igleri bizzat veya bagkalan adna
yapmalan ve bu nev'i igleri yapan girketlere ortak olabilmeleri iie difer iqlemleri yapabilmeleri
hususunda, Tiirk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396'ncr maddeleri gere[ince izin verilmesine
toplantrya katrlan ortaklann Toplantrya katrlanlarm oy birligi ile kabul edildi.

15-) $irket tarafindan 3.Kiqiler lehine verilmig ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek
bulunmadr[r ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadrfir hakkrnda Genel Kurula bilgi verildi.
16-) 2019 yrhnda yaprlan ba[rg ve yardrmlar hakkrnda Genel Kurula bilgi verildi.2020 yrh igin
qirketimiz tarafindan yaprlacak ba[rglarrn 3I.12.2019 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif
toplamtmn binde biri gegmemek i.izere iist smu olarak belirlenmiq olup bu hususta Yonetim
Kurulu'na Toplantrya katrlanlarrn oy birligi ile kabul edildi.

17-) Gtindemin dilekler ktsmtnda ahnan sonuglardan dolayr teqekktir edildi ve gelecek yrllar
iginde bagarr temennisinde bulunuldu.

Giindemde goriigiilecek baqka madde kalmadrgrndan toplantr divan baqkam tarafindan
saat:I4:26 kaoatrldr.

Temsilcisi

Toplantr Baqkanr

Oy Toplayrcr

