Avrupa Yatrnm Holding Anonim girketi,'nin
30.03,2018 Tarihinde yaprlan
Olafan Genel Kurul Toplantt Tutanafir

Avrupa Yattrtm Holding Anonim $irketinin 2017 yth olafan Genel Kurultoplantrst 30.03.2018
tarihinde,
saat 14:00 de, Merkez Mah. Aygrl Sokak No.60 Arnavutkoy/iSTANBtJL adresinde, Grimrrik ve Ticaret
Bakanlt[t'ntn istanbul il MridLirlLigii'ntin 29.03.2018 tarih ve 33205602 sayrll yazrlarryla gorevlendirilen
Bakanlrk Temsilcisi sayrn Mehmet srddrk sAy'rn gozetiminde yaprlmrgtrr.
Toplantrya ait gafrr kanun ve Ana Sozlegme'de ongorrildrifti gibi ve grindemi de ihtiva edecek gekilde,
Ttirkiye Sicil Gazetesi'nin l-5.03.2018 tarihli 9537 sayrh niishastnrn 693 ve 694'rincri sahifesinde ve
girketimizin y{ww.cvl"upavqlirinhql.ding.e"g$ internet adresinde ilan edilmek
suretiyle tr]m hissedarlara
bildirilmig olup bu konuda higbir ortafrn gafrr usultine itiraz etmedifi gortilmUgtrir.

Hazirun

cetvelinin tetkikinde, $irket'in toplam 8.300.000,00 TL'lik sermayesine tekabijl eden
830.000'000 adet hisseden;4.424.380,00 TL'lik sermayeye kar5rhk 442t.438.000 adet hissenin
asaleten ,

toplanttda temsil edildifinin ve boylece gerek kanun gerekse Ana Sozlegme'de ongortilen asgari
toplantt nisabtntn mevcut olduEunun anlagrlmasr rizerine toplantl grindemin gorrigrilmesine gegilmigtir.

L) Divan Bagkanh!rna Sn.Yrldrrrm Krllan, Katiplife sn.Hamza oGUn ve oy toplama memurlu[una
Sn.ibrahim Ethem 6zorvin oy birlifi ile segildiler. Ayrrca Genel Kurul Tutanaklarrnrn imzalanmasr
igin oy birlili ile segilen divana Mevcudun oy birlifi ile (442.438.000 oy) yetki verildi.
2) SPK dtizenlemeleri do[rultusunda solo finansal tablo hazrrlama yiiki.imltiltifiri bulunan girketimizin,
2017 ytlt faaliyetleri hakkrnda TTK ve SPK dtizenlemeleri dofrultus;unda hazrrlanan yonetim
Kurulu
Faaliyet Raporu'nun okunmug sayllarak miizakere agrldr. Soz alan olmadr. Mevcudun oy birlifii
ile
(442.438.000 oy) kabul edildi.
3) SPK dtizenlemeleri dofirultusunda solo finansaltablo hazrrlama yriktimlr.ilrilri bulunan
2017 yrh faaliyetleri hakkrnda TTK ve SPK dtizenlemeleri dofrultusunda hazrrlanan

girketimizin,
Finansal Tablolar
ve Bafitmstz Denetim Raporu okunmug sayrlarak mtjzakere agrldr. Soz alan olmadr. Mevcudun oy
birlifii ile (442.438.000 oy) kabul editdi.

4l Avrupa Yattrtm Holding A.$. yonetimi tarafrndan hazrrlanan ve Ttirkmen Ba[rmsrz Denetim
ve
Yeminli Mali MtiSavirlik A.$. taraftndan denetlenen 01,.01,.20L7-3L.12.20L7 hesap donemine iligkin,
UFRS esastna gore haztrlanan finansal tablolarda 70.389 TL "Net Donem Karr" elde
edilmesine
kargrlrk yasal kayrtlarda 2.91L.550,49 TL net donem ;rararr yazrlmasr sebebiyle kar dairtrmr
yaprlmamasl mtizakere agtldt, toplantrya katrlanlarn (442.438.000 adet pay) oy birlifi
ile kabul
edildi.

s) Yonetim Kurulu tiyeleri 2OI7 ytlt faaliyetleri ile hesap iglernlerindern dolayr ibra edilmelerini
Genel
Kurul'un onaylna sundu. Yonetim Kurulu r]yelerinin her biri kendi ibralarrnda sahibi olduklarr
paylardan dofan oy haklarrnl kullanmayarak toplantrya katrlanlarrn (442.438.000 adet pay)
oy birlifi
ile ibra edildiler.
6)

Yaprlan segim sonucunda Yonetim Kurulu tiye adedi
belirlenmesine karar verildi.
Yonetim Kurulu Ba[rmsrz riyeliklerine
Sn. Tagkrn DEMIR

Sn. Murat KAYA

:

(T.C. No. 48241376768)
(T.C. No. 22132080828)

5 ve gorev

stirelerinin

2

vtl olarak

Yonetim Kurulu difer tiyeliklerine :
Yonetim Kurulu Bagkanr
Yonetim Kurulu Bagkan Yardrmcrsl
Yonetim Kurulu Uye

Sn. Ramazan Burak TE.LLI (T.C. 19177 2224501

sn. Mustafa TELLI lr.C. 192282207701
sn. Hamza oGUR (T.r:. 50398445884)

Segilmesine, Aynca girketin kagesi altrnda girketi temsil ve izama Yonetim Kurulu Bagkanr segilen
Saytn Ramazan Burak TELLi mrinferid imza ile girketi temsil ve izama yetki verilmesine, Ba[rmsrz
Yonetim Kurulu iiyelerine Aylrk Net 500 TL huzur hakkr odenmesine, Yonetim Kurulu Bagkanrna Aylrk
Net 5.000 TL difier Yonetim Kurulu tiyelerine Aylrk Net 500 TL huzur hakkr odenmesine toplantrya
katrlanlarrn (442.438.000 adet pay) oy birlifiile kabul edildi.

7) $irketimizin

2018 yrlr hesap donemindeki finansal raporlarrnrn denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili
diizenlemeler kapsamrndaki diler faaliyetleri yrirritmek iizere TURKMEN BAGIMSIZ DENETiM VE
YEMiNLi MALi MUSAVIRLiK A.g.'nin segilmesi karannrn ona'ylanmasr, toplantrya katrlanlarrn
(442.438.000 adet pay) oy birliEi ile kabul edildi.

8) Yonetim Kurulu Uyelerine $irket'in konusuna giren i5leri bizzat veya bagkalan adrna yapmalan ve bu

nev'i igleri yapan girketlere ortak olabilmeleri ve difier iglemleri yapabilmeleri hususunda, Tiirk
Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396'nct maddeleri gerefince izin verilmesine toplantrya katllan
ortaklann (442.438.000 adet pay) oy

birlili

ile karar verildi.

9) $irkettaraftndan 3.Kigiler lehine verilmig ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadrlr ve
elde edilen gelir veya menfaatler olmadrfr hakkrnda Genel Kurula bilgi verildi.

t0l20t7 yrhnda yaptlan

bafirg ve yardrmlar hakkrnda Genel Kurula bllgi verildi. 20L8 yrlr igin girketimiz

taraftndan yaptlacak bairglarrn 31.L2.2017 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamrnrn binde
biri gegmemek iizere tist stntr olarak belirlenmig olup bu hususter Yonetim Kurulu'na (442.438.000
adet pay) oy birlifi ile yetki verilmigtir.
11-)Gtindemin dilekler ktsmtnda altnan sonuglardan dolayr tegekkiir edildi ve gelecek yrllar iginde bagarr

temennisinde bulunuldu.
Gtindemde gortigtilecek bagka madde kalmadrfrndan toplantt divan bagkanr tarafrndan saat: L4:17
kapatrldr.

Bakanhk Temsilcisi

Mehmet Srddrk SAY

