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oı.q,Ğaxüsrü GENEL KURUL TopLANTI DtIyURUsU

Şirketimiz ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.500.000,-
Tl'ndan l 1.000.000,-TL'na artınlması ve bu amaçla Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı
6'ncr maddesinin değiştirilmesi ile geçmiş yıllar zarurlarırun olağanüstü yedeklerden ma}ısup
edilmesi konulannın görüşüleceği Olağanüstii Genel Kurul Toplantısı, Şirketimiz Yönetim
Kurulu'nun 1611112020 tarihli ve 2020ll4 sayılı kararına istinaden, aşağıda yazıIı giindem
maddelerini görüşmek ve karara bağlamak iizere |5ll2l2020 Salı gtlnü saat l4:00'te Şirket
merkezi olan 'oKısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar, İstanbul"
adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sa}ıipleri, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul
toplantısına şa}ısen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; güvenli elektronik
imzalarıru kullanarak Merkezi Kayıt Kııruluşu A.Ş. (MKK) tarafindan sağlanan Elektronik
Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla iştirak
edebilirler.

Toplantıya şahsen katılacak puy süiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri
yeterlidir. Toplantıyabizzat iştirak edemeyecek pay satıiplerimizin ise, e-GKS'yi kullanarak
katılacak pay satıiplerinin hak ve yilkümlültikleri saklı kalmak kaydıyla, SPK'run II-30.1 sayılı
"Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağn Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen
hususları da yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket
merkezimiz ile Şirketimizin rııryıv.link.conı.tr internet adresinden temin edebilecekleri
vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısından önce Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden
elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay
sa}ıiplerimizin söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine
uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmalan miimkiin olmayacaktır.

Olağanüsti,i Genel Kurul Toplantısma elektronik ortamda katılmak isteyen pay sa}ıiplerimizin
veya temsilcilerinin bununla ilgili yüktlmlüliiklerini Ticaret Bakanlığı'nln "Anonim Şirketlerde
Elekironik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve o'Anonim 

Şirketlerin
Genel Kurullarında Uygulanacak Elekironik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"
htikiimlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Elekironik ortamda (e-GKS
tizerinden) Olağanüstü Genel Kurul Toplantıslna katılacak pay sa}ıiplerimiz, katılım, temsilci l
tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında,,/
MKK'nın e-GKS konulu internet-sayfasından (https://egkırkk.com.H/egkıveb/) aynntılı bilgi'
alabilirler.

Fiziken yapılacak Olağanüstti Genel Kurul Toplantısma;
- Gerçek kişi pay sa}ıipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan

beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tiizel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil
- E-GKS'den yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

kimlikleri ile
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TTK'nın 415 inci maddesinin dördiincü fıkrası ve SPKn'nıın 30 uncu maddesinin birinci fikrası
uyannca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sa}ıiplerinin paylarını herhangi bir
kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamayacağından, ortaklarımızm Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısma katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek
bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplanndaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini
istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafindan görülemeyen pay
süiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda,
hesaplarının bulunduğu aracl kuruluşlara miiracaat etmeleri ve en geç Olağanüstti Genel Kurul
toplantısından bir iş gtlnü önce, saat 15:00'e kadar kimliklerinin ve hesaplanndaki paylara
ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "krsrtlamanın" kaldınlmasml
sağlamaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gtindem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik
ortamda oy kullanılma hiiktimleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldrına usulü ile açık oylama
yöntemi kullanılacaktır.

SPK ve Ticaret bakanlığı tarafindan onaylanan Esas Sözleşme madde değişiklik metııi, genel
kurul bilgilendirme doktimanı, genel kurul çağn metni ve vekaletname örneği Kamuyu
Aydınlatma Platformu yanında, Şirketimiz merkez adresinde, r,Lıvw.liıık.coın.tr adresli internet
sitemizde ve MKK tarafindan sağlanan e-GKS tizerinde Şirketimiz pay satıiplerinin
incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımzm belirtilen gtin ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

ıiNr niıcisAyAR sisrrcıvıLrRi yAa|LIMI vE DoNANIMI sANAyi vr
rİc.A.naT A.ş.

Şirket Merkez Adresi: Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsktidar
34662 İstanbul

Ticaret Siciti ve Numarası: Istanbul 209892
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SERMAvE piyASASI KURULU »üznNr,EMnr,rni çERçpvnsiı[DE
EKAÇIKLAMALAR
Sermaye Piyasası Kurulu'nrırı (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğr'(II-17.1 sayılı
Tebliğ) Eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin l .3.1. maddesi uyarınca, gereken ek açıklamalardan,
gtindem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gtindem maddesinde yapılmış olup, diğer
açıklamalar bu böliimde pay sa}ıiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılıml ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket/Link
Bilgisayar) 13 Kasım 2020 tarihi itibanyla sennayesinde o/o5 ve datıa faz|a pay satıibi olan
ortakları aşağıdaki tabloda verilmekiedir.

Link Bilgisayar'ın Ortaklık Yapısr (13.11.2020)

Ortağın; Sermaye Payı Oy Hakl,u

(TL) (%) (Oy Sayısı) (%)

Murat Kasaroğlu 2.517.I73,79 45,77 1.381.3|0.466 64,75

Hayguyi Antikacıoğlu l .044.85 5,47 19,00 484.336.712 22,7|

Diğer Ortaklar l .937 .970,7 4 35,23 267.508.397 12,54

ToPLAM 5.500.000,00 100,00 2.133.157.575 100,00

Link Bilgisayar'ın payları her biri 0,0l TL nominal değerli nama yazılıı A ve B grubu ve
hamiline yazıIı C grubu paylar olmak iizere üç gruba ayrılmıştır. A ve B grubu paylar esas
sözleşmede belirtilen "Oy Hakkı" ve "Yönetim Kuruluna Aday Gösterme" konularında
imtiyaza sa}ıiptirler. Söz konusu payların gruplar bazında dağılımı aşağıda verilmektedir:

ıLıb

Grubu Nama/
Hamiline
Otduğu

İmtiyazların türü
(Kimin sahip

olduğu)

Bir Payın
Nominal

Değeri (TL)

Toplam
(TL)

Sermayeye
Oranı
(%)

A Nama Oy hakkı ve YK
üyelerinin aday

gösterilmesi

0,0l 686.403,7 5 12,48

B Nama Oy hakkı ve
üyelerinin

0,0l 1.072.660,00 l9,50

68,02C Hamiline 0,01 3.740.936,25
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ToPLAM 5.500.000,00 100,00
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A ve B grubu payların sa}ıip olduğu imtiyaz|ara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmekiedir:

Oyda İmtiyaz:

Olağan ve olağanüstti Genel Kıırul toplantılarında hazt bulunan her bir A ve B grubu pay
sa}ıiplerinin veya vekillerinin bir pay için l0 (on) ve her bir C grubu pay satıiplerinin veya
vekillerinin bir pay için l (bir) oy hakkı vardır. Ancak oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda
kullanılamaz;
. Esas sözleşme değişikliği
o İbra ve sonrmluluk davası açılması

Yapılacak seilnaye artınmlannda A gnıbu pay senetleri karşılığında A grubu, B grubu pay
senetleri karşılığında B grubu, C grubu pay senetleri karşılığında C grubu yeni pay senedi

çıkarılır.

Yönetim Kuruluna Aday Göstermede İmtiyazz

Link Bilgisayar, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hiikiimleri
dairesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafinda yönetilir. Yönetim kurulu
üyeleri A veya B grubu hissedarlar tarafindan aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir.
Bağımsı z y önetim kırrulu üyelerine ilişkin dtizenlemeler saklıdır.

2. Şirketimizin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap
Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçilae Etkileyecek
Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Genel Kurul gtindeminde yer alan ve da}ıa önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir
husus bulunmamaktadır.

3. ŞirketimızPay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulma§ına İllşl«ln Talepleri

Şirketimiz pay sa}ıiplerinin, Yatınmct İllştileri Birimimize yazılı olarak iletmiş olduğu ve
giindemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır.

4. Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda itgili Yönetim Kurulu
Kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine Şirket
Yönetim Kurulu'nun 6 Kasım 2020 tarihli toplantısında karar verilmiş olup, söz konusu Esas
Sözleşme değişiklik metni Ekte verilmektedir. Bunun yanında, konuya ilişkin olarak ilgili
gtindem maddesinde ayrıntılı açıklamada bulunulmaktadır.

oLAĞaNÜsrÜ cBNEL KuR TOPLANTISI CÜNOEMİ Ve GtİNDEM
MADDELERINE ILIŞKIN A IKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı 'nın oluşturulması

TTK, "Anonim Şirketl
Bulunacak Gtimrfü ve

Genel Kurul Toplantılannın Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda
icaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve

Şirketimiz Genel unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi htiktimleri
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çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilecektir. Toplantı
Başkanı, futanak yaz-rrLarfl ile gerek göriirse oy toplama memrırunu tayin ederek Başkanlığı
oluşturacaktır. Genel Kurul toplantısında bulunması zorunlu olan Bakanlık temsilcisinin, Şirket
Esas Sözleşmesi, anılan İç Yönergesi, TTK, SPKn ve diğer ilgili mevzuaffa öngörülen
hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etmesinden sonıa Genel
Kurul Toplantısına devam edilecekiir.

2. Şirketimizin geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedekler hesabından mahsup
edilerek kapatılma§ına karar alınması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 22.06.2al3 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Halka açık ortaklıkların iç kaynaklardan ve kar
payından yapacakları bedelsiz serınaye artınmları" başlıklı 16 ncl maddesinin üçtincü
fıkrasında aşağıdaki hükilm yer almaktadır:

" (3) Sermaye artırımının yapılmasına ilişkin yasal zorunluluklar saHı lralmak üzere; hallra açık
ortaklıkların lranuni defter ve lrayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri
uyarınca hazırlanan ve lramuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar
zararlarından daşak olanı iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle lrapatılmadan veya genel
lcıırulda lrapatılacağına ilişkin olarak alınan yönetim laırulu lrararı Kurula ibraz edilmeden iç
kaynaklardan sermaye artırımı yapılamaz. Ancak, sermayeye eklenmek amacıyla öz lraynaklar
içerisinde bekletilen gayrimenhıl satış lrazancı ve iştirak satış lrazancı ile mevzuat ııyarınca
geçmiş yıl zararlarının mohsubunda hıllanılmasına izin verilmeyen fonlar için bu htilçtim
uygulanmaz. "

Anılan Kurul dtizenlemesi uyarınca, serınaye artınm karannın alındığı 6 Kasım 2020 tarihli
Yönetim Kurulu toplantısrnda, Şirketimizin 30 Eylül 2020 tarihli kanuni defter ve kayıtları ile
Sermaye Piyasası Kırrulu dtizenlemeleri uyannca hazırlarıarak kamuya açıklanan finansal
tablolannda yer alan geçmiş yıllar zarar|arırun olağanüstü yedekler hesabından maiısup edilerek
kapatılmas[un taatıhüt edilmesine ve bu taa}ıhüdtin sermaye artıtımı karannın görüşüleceği
genel kurul toplantısında ayn bir gtindem maddesi olarak ortakların onayna sunulmasına karar
verilmiştir. Bu itibarla, SPK'ya verilen taatıhüt nedeniyle söz konusu sermaye artırrmrna ilişkin
Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülmesinden önce geçmiş yıllar zarar|an kalemlerinin
ma}ısup edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması uygun görülmektedir.

3. Şirket Eşas Sözleşmesinin '6Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metninin
görüşülerek sermaye artrrrmı ve Esas Sözleşme değişikliğinin karara bağlanması

Şirketimizin 5.500.000,-TL olan ödenmiş sermayesi %l00 oranrnda artınlmak suretiyle
1 1.000.000,-TL'na çıkarılmaktadır. Artınlan 5.500.000,-TL tutanndaki sermayenin tamamrnrn
iç kaynaklardan karşılanması ve söz konusu paylann pay sa}ıiplerine bedelsiz olarak dağıtılması
öngörülmektedir. Bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı si
değiştirilmekte olup, madde değişiklik metni Ekte ortaklarım|z|nbilgisine sunulmaktadır

4. Kapanış

EKLER
EK 1: Vekaletname
EK 2: Esas Sözleşme değişiklik metni
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