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Şirketimizin 03 Ağustos 2021 Salı günü saat 12.00’de yapacağını duyurduğu 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 
Toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır.  

Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 07 Eylül 2021 Salı günü saat 12.00’de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Yıldız Posta 
Caddesi No: 17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat:4 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır. 
 
Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, sayın ortaklarımızın fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri 
gibi temsilcileri vasıtasıylada katılabileceklerdir. 

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımız, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi 
dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alarak fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer 
alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsil 
belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır. 

Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin “Elektronik İmza Sertifikası”na 
sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya 
temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 
tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul 
Sistemi Hakkında Tebliği “ hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak 
etmeleri mümkün olmayacaktır. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay 
sahiplerinin vekâletlerini www.euroyatirim.com.tr adresinde ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve notere 
onaylatmaları veya noterce kendi imzasını taşıyan vekâletnameye eklemek suretiyle temsil ettirmeleri gerekmektedir. 

Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu’nun kar 
dağıtım önerisi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı gününden 3 hafta önce 
şirket merkezinde, şirketin www.euroyatirim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu  Aydınlatma Platformu 
(KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)  pay sahiplerinin incelemesine hazır 
bulundurulacaktır. 

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 
Saygılarımızla,  

 
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 
Yönetim Kurulu 

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM 

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, 
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 
3- Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,  
4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi, 
5- 2020 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, 
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 
7- 2020 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi, 
8- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 
9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti, 
10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından 
Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya 
sunulması, 
11-2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar 
için üst sınır belirlenmesi, 
12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında 
ortakların bilgilendirilmesi, 
13-Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında 
ortaklara bilgi sunulması, 
14-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 
15-Dilek, temenniler ve kapanış. 
 

http://www.euroyatirim.com.tr/
http://www.euroyatirim.com.tr/


 
 

V E K A L E T N A M E 
EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA 
 
Euro Yatırım Holding A.Ş.’nin 07 Eylül 2021 Salı günü saat 12.00’de Yıldızposta Caddesi Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:4 
Esentepe Şişli/İstanbul  adresinde yapılacak olan 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda 
belirttiğim görüşler  doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak 
üzere …………………....…………….. ‘i vekil tayin ediyorum. 
 
A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 
 
1)Genel Kurul gündeminde yer alan Hususlar Hakkında; 
a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
 
Talimatlar; 
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem 
maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa 
genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir. 
 

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1.    

2.    

3.    

 
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini 
teminen ayrıca belirtilir. 
2)Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat; 
a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b)Vekil bu konularda yetkili değildir.  
c)Vekil aşağıda özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
 
ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 
 

a) Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır. ) 
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır ) 

 
ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN  

• Tertip ve Serisi   : 

• Numarası/Grubu  : 

• Adet ve Nominal Değeri  : 

• Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı : 

• Hamiline-Nama Yazılı Olduğu : 
2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan gelen kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan 
paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 
 
PAY SAHİBİNİN 
ADI SOYADI veya UNVANI  : 
İMZASI    : 
ADRESİ    : 


