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Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr ve Donanrmr Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2014 y:dna ait

Olalan denel Kurul Toplantrsr 29. inde saat: l4:00'da girketin merkez adresi olan Altunizade'

Krsrkl cad. No:2_Ak iq'Mrk. A Bl iidar/isrANBUl airesinde T.c.istanbul valili[i ricaret il

rrrriiJtiirtigu'ntin 13oslz0l5 tarih sayrh yazrsryla gdrevlendirilen Bakanhk temsilcisi Aygin

Y azgan Bilgin' in gdzetiminde yaprlmrqtrr.

;oriildii[ii gibi ve giindemi de ihtiva edecek gekilde,
ve 8813 saytlt niishasmda ilan edildi[i ve aynca
rtma Platformu ve MerkeziKayft Kurulugu A.$' nin
mek suretiyle si.iresi iginde yaptlmrqtr.

Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, girket paylannrn 5.500.000,00.- TL toplam itibari de[erdeki

550.000.000 payrn elektronik ortamda katrhm olmadrprndan tamamr fiziki ortamda olmak izete;
- Toplam itibari de[eri 2.058.541 TL olan 205.854.100 paym temsilen,
- toplam itibari deleri 1.571.910,83 TL olan 157.191.083 payrn asaleten

olmak iizere toplam r?g.o+s.ttr payrn toplantrda temsil edildi[i ve bdylece gerek kanun gerekse esas

s6zlegmede ong6rtilen asgari toplanti nisabinrn mevcut oldu[unun anlagtlmast iizerine toplantr Ydnetim

Kuruiu BagkaniSayrn Muiat Kasaro[lu tarafindan agrlarak gtindemin gdriigiilmesine gegilmigtir.

l- Toplantryr y6netmek tizere Bagkanh[a Sayrn Murat Kasaro[lu'nun segilmesine toplam 363.045'183

payrn tuUui oyu ile katrlanlann oybirtigi ile karar verildi.Toplantt bagkant Saytn Murat Kasaro[lu, oy

toplama memuru olarak Selma Gunaydrn'r, tutanak yazmafi olarak da Arife $ahin'i tayin ederek

Toplantr Bagkanh$r olugturuldu.

2- Genel Kurul tutanaklanrun imzalanmasr igin toplantr bagkanh[rna yetki verilmesine toplam

363.045.183 payrn kabul oyu ile kafilanlann oybirli[i ile karar verildi.

3- $irketin 2014 y:Irna ait Ydnetim Kurulu Faaliyet
Kamuyu Aydrnlatma Platformunda ve Merkezi K
hafta dnce pay sahiplerinin incelemesine agrlm:

rrn oybirlili ile teklif kabul edildi.
n 2014 yrhna ait Ydnetim Kurulu Faaliyet Raporu
rn oybirli[i ile kabul edildi.

4- 20l4yr1na ait Ba[rmsrz Denetim $irketi raporunun gdriigi.ilmesine gegildi. Balrmsrz Denetim $irketi

,upor,inun 6zeti (apdag BaElmsrz Denetim Serbesi Muhasebeci Mali Miigavir Anonim $irketi'ni

temsilen genet turutlkatrlan'Ozcan Aksu tarafindan okundu, toplam 363.045'183 payrn kabul oyu ile

katrlanlann oybirlili ile kabul edildi.

esine gegildi. $irketin 2014 yh finansal tablolannm
lmuyu Aydrnlatma Platformunda ve Merkezi Kayft
Lafta once pay sahiplerinin incelemesine agtlmt$ ve pay

tundan okunmuq saytlmasma iligkin teklif oylamaya

- le teklif kabul edildi'
yaprlan oylama sonucunda 2014 yrhfinansal tablola.tnrtt tasdik edilmesine toplam 363.045'183 paym

kabul oyu ile katrlanlarrn oybirlipiile karar verildi'

6- Giindemin bu maddesi ile ilgili olarak Y<inetim Kurulu Bagkanr Sayrn Murat Kasaro[lu s6z alarak'

Sermaye piyasasr Kanunu ve iebliglerine paralel olalak_ hazrlanan finansal tablolarda yer alan 2014 yrlt

Oor"- t-tirrn ydnetim Kurulu Kararr doflrultusunda daSrtrlmayarak girket btinyesinde
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lan oylama ssirucund
g3 iayrn kabul oyu ile katrlanla.n oybirli[i ile karar verildi.
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r Kirarr doflrultusunda daSrtrlmayarak girket bi'inyesinderlatmasrnr teklif

a d6nem furrnrn da[rtrlmayarak girket biinyesinde $lmasrna toplam

)
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7- Z1l4yrh gah$malarrndan dolayr Ytinetim Kurulu Uyelerinin ibrasma gegildi. $ahsen pay sahibi olan ve

toplantrda hazr bulunan r57.i90.9g3 pay sahlb.i ybnetim Kururu uyeleri oy kullanmakszrn,toplantrya

katrlan toplam 205.g54.200 pay sahibi ii[er hissedarlann olumlu oyu ile ydnetim kurulu iiyeleri ayrr

ayrr ibra edildi.

8- Giindemin bu maddesi gere[ince $irketin Ydneti

rspitine, segilecek iiyelerin ikisinin ba[rmsrz alaV-lar

ve B Giubu hissedarlann g<isterdi[i adaylardan

lu Hakan Giimiig (ba[rmsrz aday) 'rn girket esas

,[rna segilmelerine 363.045.183 payrn kabul oyu ile

katrlanlarrn oybirli[i ile karar verildi'

9-y6netim Kurulu tiyelerinin iicretleri gdrtigiildii. Yaprlan oylama sonucunda Y6netim Kurulu Uyelerine

iicret verilme-esi'ne toplam 363.045.183 payn kabul oyu-ile katrlanlann oybirli[i ile karar verildi'

10-Gi.indemin l0.maddesinin gdriigiilmesine gegildi. Ydnetim kontroliinii elinde bulunduran pay

sahiplerine, Ydnetim Kurulu Uyelerine, idari sol

ikinci dereceye kadar kan ve slhri hrsrmlanna; $ir
olabilecek onemli bir iglem yapabilmeleri ve/vey:
giren ticari i9 tiirtinden bir iglemi kendi veya baq

ugtagun bir bagka ortakhla sorumlulu[u slnlrsz o

Kinunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsam

363.045.183 payrn kabul oyu ile kattlanlann oybirli[i ile karar verildi'

yonetim Kurulu Bagkanr Sayrn Murat Kasaro[lu 201,4 yrh igerisinde yukarrdaki kapsamda herhangi bir

iglem yaprlmadr[r hakkrnda pay sahiplerini bilgilendirdi'

1l-$irketimizin2015 yrh hesap ddnemi igin ba[rmsrz denetgi olarak, Qa$da$ Ba[rmstz Denetim Serbest

Muhasebeci Mali Mtigavir inonim Sitt"ti"rln segilmesine toplam 363.045.183 payrn kabul oyu ile

katrlanlann oybirlipi ile karar verildi'

a Ydnetim Kurulu Baqkam Sayrn Murat Kasaroflu sdz

re 1.000 TL tutannda ba[rg yaprlmrg olup baqkaca bir

bilgi verdi. 2015 yrh igerisinde herhangi bir ba[rq ve

e Yirdrmlara iligkin Politikasr"gerepi 2014 yrhna ait

,plam 363.045'183 payrn kabul oyu ile kafilanlann

oybirli[i ile karar verildi.

l3-Giindemin 13. maddesi ile ilgili olarak Ydnetim Kurulu Bagkanr sayrn.Murat Kasaro[lu sdz alarak'

Sermaye piyasasr Kurulu otirinle.el"ri gere[i 2014 yrhnda i.igiincii kigiler lehine verilmig teminat,

rehin, ipotek ve kefaletler olmadr[t^r, !" i"oJnt. de eide edilen bir gelir veya menfaat bulunmadr[r

hususunda pay sahiplerine bilgi verdi' 'i

14- Giindemde gtiriigiilecek bagka husus kalfnadrfrndan ve sdz alan da olmadr[rndan toplanttva sdfverildi'
t
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