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03.06.2016 TANirrIi OT,AGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

$irketimizin 2015 yrh Ortaklar Olalan Genel Kurul Toplantrsr,03.06.2016 Cuma giinii Saat:14:00,da
$irketimizin "Altunizade, Krsrkh Cad. No:2 Akipmerkezi A BlokKat:2 tiskiida"fiSf,tNgUl,,olan
merkez adresinde yaprlacaktrr.

2015 faaliyet yrhna ait Finansal tablolar, Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu, Ba[rmsrz Denetim Raporu,
Yd,netim Kurulunun ddnem kartna iligkin teklifi ile Genel Kurul Bilgilendirme Doki.imanr ve gerekli
di[er belgeler toplantr tarihinden 2l gtin once girketimizin http://www.link.corn.tr baplanlsrnda
"Yattrtmcr iliqkileri" sayfasmdan erigilebilir olabilecepi giUi giit"ti-irin yoku.tdu yairh merkez
adresinde de ortaklarrmrzrn incelemesine hazr bulundurulacaktrr.

$irketimizin pay sahipleri, Olalan Genel Kurul Toplantrsrna fiziki ortamda veya elektronik ortamda
bizzat kendileri veya temsilcileri vasrtasryla katrlabileceklerdir. Paylarr Meikezi Kayrt Kurulugu
nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantrlarma katrlma hakkr bulunan pay sahiplerimiz,
yukanda belirtilen adreste toplanacak genel kurula qahsen veya temsilcileri aracrfulr ile katrlabilir veya
dilerlerse giivenli elektronik imzalarrir kullanarak Merkezi Kayrt Kuruluqu iarafindan saglanan
Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) i.izerinden de genel kurula elektronik ortamda gahsen veya
temsilcileri aracrh$t ile katrlabilirler. Genel Kurula EGKS aracrh$ryla katrlacaklarrnr belirtLn
hi s sedarlarrmz, gene I kurula fi ziken katiamazlar .

Pay sahipleri, temsilcilerini EGKS'ni kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye piyasasr
Kurulu'nun (II-30.1) sayrh Tebligi hiiki.imleri gergevesinde agalrda drneli bulunan vekaletname
formunu doldurup imzalannt notere onaylatarak veya noter huzurunda dtizenlenmig imza
beyannamelerini kendi imzalar:llr ta$lyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantrda kendilerini
temsil ettirebilirler.

Toplantrya katrlacak ortaklanmrzln veya yukarrdaki paragraf uyannca usuliine uygun olarak
yetkilendirecekleri temsilcilerinin, agaSrdaki belgeleri toplantr tarihinde yanlarrnda hazr
bulundurmalarr zorunludur;
o Kimlik belgesi,
o Gergek ve Tiizel Kiqi ortaklanmlzln temsille gdrevlendirdikleri kigiye ait, ekteki cime[e uygun

olarak hazrlanmrg yetki belgeleri (vekaletneme),
o Yabancr uyruklu ortaklanmzr temsil edecek kigiye ait yetki belgelerinin (vekaletname) ve pasaport

kopyalannm noter onayh Tiirkge terciimeleri.

Elektronik Genel Kurul Sistemi tizerinden elektronik ydntemle atanmrg olan vekilin herhangi bir
vekaletname ibraz etmesi gerekmemektedir.

Toplantrya elektronik ortamda kafiltm, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin giivenli elektronik imzalarr
ile miimkiindiir. Bu sebeple EGKS'nde iglem yapacak pay sahiplerinin cincelifle giivenli elektronik imza
sahibi olmalan ve Merkezi Kayrt Kurulugu A.g. (MKK) e-MKK Bilgi iortahna kaydolmalarr
gerekmektedir' $irketin_genel kurul toplanfisrna elektronik ortamda gahsen veya temsilcileri aracrl[ryla
katrlmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir giin 6ncesine kadar EGKS'den
bildirmek zorundadtrlar. Elektronik Genel Kurul sistemi i.izerinden elektr;nik genel kurula katrlacak pay
sahiplerimiz kafiltm, temsilci tayini, oneride bulunma, gori.iq agrklama ve oy liullanmaya iligkin u.ui u!
esaslart hakkrnda Merkezi Kayrt Kurulu$unun internet sitesi olan http://wlvw.mkk.comtr ballantrsrndan
bilgi alabilirler.

Toplantrya elektronik ortamda katrlmak isteyen y sahiplerinin 28 A[ustos 2012 tarih ve 28395 sayrh
Elektronik Ortamda Yaprlacak Genel Kurullara

$irketlerin Genel Kurullannda Uygulanar
28396 sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan ..Anonim

Resmi Gazete'de yayrnlanan ,,Anonim $irkf
Iligkin Yonetmelik" ve 29 A[ustos 2012 taiih

Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkrnda TebliE,,
ine getirmeleri gerekmektedir.htikiim I erine uygun o larak yi.ikiim lii liikl eiini
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or,q,GA.N cnNu, runul roplANrIsr cUNonnli
l) Agrhg ve Toplantr Bagkanhgrnrn segimi,

Toplantr tutana$rntn imzalanmasr hususunda Toplantr Bagkanh$r'na yetki verilmesi,

2015 yth hesap d6nemine iligkin Y<inetim Kurulu faaliyetraporunun okunmasq miizakeresi ve
tasdiki,

2015 yrh hesap ddnemine iligkin baprmsrz denetim rapor dzetinin okunmasr,

2015 hesap ddnemine iligkin finansal tablolarrn okunmasr, miizakeresi ve tasdiki,

2015 yrhnrn donem kannm da[rtrlmayarak girket btinyesinde kalmasr ydniindeki ycjnetim
Kurulu teklifi nin gdriiqiilmesi

2015 yrh faaliyetlerinden dolayr Yonetim Kurulunun ibrasr,

Yonetim Kurulu iiyelerinin iicret veya huzur haklannm tesbiti,

TiirkTicaretKanunu'nun395. ve3g6.maddelerikapsamrndaYdnetimKurulu'naizinverilmesi
ve Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-17-1 sayrh Kurumsal Ydnetim Tebligi'nin ekinde yer alan
1.3'6.sayrh kurumsal ycinetim ilkesi geregince yrl igerisinde bu kapsamda yaprlan iglemler
hakkrnda ortaklann bilgilendirilmesi,

l0) Tiirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kurulu di.izenlemeleri gergevesinde y6netim
Kurulunca belirlenen Balrmsrz Denetleme Kurulugunun onaylanmasq

ll) 2015 yrhnda yaprlan balrg ve yardrmlar hakkrnda bilgilendirme ve 2016 yrh ba[rg smrsnrn
belirlenmesi,

12) Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemeleri gereli 2015 yrhnda iigiincii kigiler lehine verilen
teminat' rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen g"li. u"yu 

-menfaatier 
hususunda pay

sahiplerinin bilgilendirilmesi

l3) Dilekler ve kapanrg

VEKALETNAME
LINK Bil,cislvlR sisrEMLERi yAzrr,rMr vE DoNANTMT sANAyi vE TIcARET A.$.

Link Bilgisayar Sistemleri Yaztltmr ve Donanrmr Sanayi ve Ticaret A.$.,nin 03.06.2016 CumagiiniiSaat:14:00'da $irketimizin "Altunizade, Krsrkh Cad. No:2 Ak igmerkezi A Blok Kat:2 Uskiidar/iSTANBUL
adresinde yaprlacak 2015 yth ola$an genel kurul toplanfismda agaprda belirttifim goriigler dogultusunda benitemsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli beigeleri imzalamiya yetkili olmak iizere agasrda detayh olaraktanfilan ....................,yi vetit tayin ediyorum.
Vekilin(*);

Adr Soyadr/Ticaret Unvanr:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarasr ile MERSis numarasr:
(*)Yabancl uyruklu vekiller igin antlan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmasr zorunludur.

A) TEMSIL yETKisiNiN KAPSAMI
A$afrda verilen I ve 2 numarah biiliimler igin (a), (b) veya (c) grklarrndan biri segilerek temsilyetkisinin kapsamr belirlenmelidir.

l.Genel Kurul Giindeminde yer Alan Hususlar Hakklnda;
a) vekil kendi gOriigii dogrultusunda oy kullanm ayayetkiridir. 7
b) vekil ortaklft yOnetiminin Onerileri dogrultusurd a oy kultanfiaya yetkilidir.
c) Vekil a|a$rda tabloda belirtilen talimatlar do!rultusunda oyfullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: I

2)

3)

4)

s)

6)

t)

8)

e)

Pay sahibi tarafindan (c) grkhnrn segilmes.i durumunda, gurf.- maddesi ozelinde talimagar ilgili
::fl:::j:j,:Y::::,::ji:::lin karsrsrnda verlen y'cenerrreiien ili.ini isareuemek (kabur veya red) ve

f5:::"":g'":::::1T"':l."rumunda varsa gene'./ri,r t""-r1,";;;;;:;ffiilffiilr";.#;,
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belirtilmek suretiyle verilir.
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Giindem Maddeleri (*) Red Muhalefet $erhi

(*) Genel Kurul giindeminde yer alan hususlar tek tek srralanrr. Azhlrn ayrr bir karar taslaft varsa
bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrlca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantrsmda ortaya grkabilecek diler konulara ve dzellikle azhk haklarmm
kullanrlmasrna iligkin Ozel talimat:

a) Vekil kendi gdriiqii dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili defildir.

c) Vekil agaSrdaki 0zel talimatlar dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

6ZEl, TALiMATLAR; Varsa pay sahibi tarafindan vekile verilecek Ozel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi agaftdaki segeneklerden birini segerek vekilin temsil etmesini istedifi paylarr belirtir.
l. Aga[tda detayr belirtilen paylarrmm vekil tarafindan temsilini onayhyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarasr/Grubu:**

c) Adet-Nominal deferi:

9) Oyda imtiyazr olup olmadrf,r:

d) Hamiline-Nama yazrh olduSu:x
e) Pay sahibinin sahip oldu[u toplam paylara/oy haklanna oranr:
*Kayden izlenen izlenen paylar igin bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar igin mrmara yerine varsa gruba iligkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gtiniinden bir giin 6nce MKK tarafindan hazrrlanan genel kurula katrlabitecek pay
sahiplerine iliqkin listede yer alan paylarrmrn tiimiiniin vekil tarafindan temsilini onayhyorum.
pAy SAHiBiNiN lnr SoyADr veya UNV.tNrl*;
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarasr ile MERSIS numarasr:

Adresi:

(*)Yabancr uyruklu pay sahipleri igin amlan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmasr zorunludur.
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