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Link Bilgisayar Sistemleri Yazılrmr ve Donanrmı Sanayi ve Ticaıet Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait
Olağan Genel Kurul Toplaııtısı 07.06.2017 tarihinde saat: 14:00'da şirketin merkez adresi olan Altunizade,
Kısıklı Cad. No:2 Aİ iş Mrk. A Blok Kat:2 Üskudar/iSl ANBUL adresinde l.C.istanbul Valiligi Ticareı il
Müdürlüğühiin 06106/2017 tarih _25566865 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakaıılık temsilcisi Cengiz
Scçen'ın gözetiminde yapılrnıştır.

Toplanhya ait çağı; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve giindemi de ihtiva edecek şekilde,
Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.05.2017 tarlh ve 9326 sayılı nüshasında ilan edildiği v9 aynca
Şirketin ıı ıl illink.e oırı. ır adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin
E-Genel Kurul Sistemi iizerinde üç hafta önce ilan edilnek suıttiyle siiresi içinde yapı|mıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 5.500.000,00._ 'fL toplam itibari değerdeki
550.000.000 payın;
- 'loplam itibari değeri 2.058.541,00 TL olan 205.854.100 payın temsilen,
- Toplam itibari değeri 1.571.910,83 TL olan l57.191.083 payın asateten

olmak üzere toplam 363.045.183 payın toplantıda temsi| edildiği, EGKS iızerinden genel kurula elektronik
ortamda Şüsen ve temsilen bir kaülım bulunmadığı ve böylece gerek kanun gereksc esas sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunuı anlaşılması iizerine toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu tarafından açılarak giindemin görüşülmesine geçilmiştir.

l- Toplantıyı yönetnnek üzere BaşkanJığa Sayn Muıat Kasaroğlu'nun seçilmesine toplam 363.045.183
PaYın kabul o}u ile katılanların oybirliği ile karar verildi.Toplantı başkanı Sayın Murat Kasaroğu, oy
toPlama memuru olarak Arife Şahin'i futanak yazırıanı olarak da Selına Giinaydın'ı, tayin ederek
Toplanü Başkanlığı oluşturuldu.

2- Genel Kurul futanak]annın imzalaırması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine toplam 363.045.183
payın kabul o1u ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket intemet sitesinde, Şirket merkezinde,
Kamqu AYdınlatna Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sisteminde üç
hafta önce Pay süiplerinin incelemesine açılmış ve pay sahiplerince okunarak incelenmiş olınasİ
bakımından yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasrna ilişkin teklif oylamaya sunuldu,
toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile kaülanlann oybirliği ile teklifkabul edildi.
YaPılan miizakere vo oylama sonucunda Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
toplam 363.045.183 payın kabul oyu ile katılanlann oybirliği ile kabul edildi.

4- 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi nıponınun görüşülmesine geçildi. BÇrnsız Denetim şirketi
raPorunun özeti MGl Bağımsz Denetim A.Ş.'ni temsi|en genel kurula katılan Yasin Stizan taıafindan
okundu.

5- Şirketin 2016 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2016 yılı finansal tablolannın
Şjrket intğrnet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatrna Platformunda ve Merkezi Kayıt
KuruluŞu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sisteminde üç hafta önce pay süiplerinin incelemesine açılmış vc pay
süiPlerince okunarak incelenmiş olması bakrmındaı okunmuş sayılmasına ilişkin teklif oylamİyİ
sunuldu, 363.045.183 payın kabul oyu oybiıliği ile teklif kabul edildi.

Yapıları oylama sonucunda 2016 yılı finansal tablolarının tasdik edilmesine toplam 363.045.183 payın
kabul o1u ile katılanlann oybirliği ile karar verildi.

6- Giindemin bu maddesi ile ilgili olaıak Yönetim Kurulu Başkan ı Sayın Murat (asaroğİ sOz
f,ınansal tablolarMer a|an 20

alarak.
Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine paralel olaıak hazırlaıan l6 yılı
dönem karının Yönetim Kurulu Kararı doSultusunda dağıtılmayarak şirkct bünyesinde kaImasını tcklif
etti.Yapılan oylama sonucunda dönem karının dağıtı lmayaıak şirket biinyesinde kalmasına toplam
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363 5.183 paym kabul oyu ile katılanlıırın oybiıliği ile kaıar verildi.
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7- 20l6 yılı çalışına ları ndan dolayı Yönetinı Kurıılu Üyeleriniıı ibrasına geçildi. Şahsen pay sahibi olan ve
toplantıda hazır buluıraıı l57.190.983 pay sahibi Yöııetiırı Kııı,tıltı Üyeleri o1 ktıllanınaksızın.toplanttya
katılaıı toplaıır 205.85.1.200 pa1, sahibi diğer hissedarların o]uınlı.ı oyu ile yönetin kurulu üyeleri ayrı
avrı ibra edildi-

8-Yöııelim Ktırtılıı iileleriniıı iicretleri göriişüldi,i. Yapılan o1lama soııııcunda Yönetjm Kurtılu Ü;eleriııe
iicret verilıneııres ine toplanı ]63.045. l 83 payın kabul oyu iIe katılaıı ların oybirliği ile karar verild i.

9-Giindeııin 9,ıııaddesinin görtişülnıesine geçildi. Yönetiııı kontroliini.i elinde bulundııran pay sahıplerine.
Yönetinı Kurulıı Üyelerine. idari sorunıluluğu btılunan 1,öneticilerine ve buııların eş ve ikinci dereceye
kadar kan ve sılıri hısıınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasıııa neden olabilecek
önenıli bir işlenı yapabiInıeleri ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletıne koııusuıra giren ticari
iş 1iiriinden bir işlenıi kendi vel,a başkası hesabıııa yapabilnıesi ya da aynı tiir ticari işlerle uğraşan bir
başka ortaklığa soııııı lı.ı lı.ığrı sınırsız ortak sılatıyla giı,ebiln,ıesi hususlarında ve Tlirk Ticaret
Kaııııııı"ı'ııtııı 395. ve 396. maddeleri kapsaııında Yöııetiın Kıırulı.ı'ı,ıa iziıı verilınesiııe toplanı
363.045,l83 payıır kabııl oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yöııetinı l(urulıı Başkanı Sayıır MLıı,at Kasaroğlu 20l6 yılı içerisinde yukarıdaki kapsanıda herhangi bir
işleni vapılnadığı hakkında pay sahiplerini bilgilendirdi.

l0-Şirketinıizin 20 J7 1,ılı hesap dönen,ıi için bağıınsız deıetçi olarak. İstaııbııl Ticaret Sicili MiidürItiğü'ni.in
45656] sicil ıı tııııaras ında kayıtlı ve ticari ikaınetgıhı "Mas]ak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris
Plaza No.2l K.5 D.5 Sarıyer - İstanbtıl " olaıı ]-] ] 0O7 -l899 vergi sicil ııunıaralı MCl Bağın,ısız
Deııetiıı Aııoıriın Şirketi'nin seçilınesiııe toplaın 363.045.183 payın kabul oyu iIe katılaııların oybirliği
ile karar veriIdi.

l 1-20l6 yılında yapılan bağış ve yardıınlar hakkında Yöı,ıetiı,ı,ı Kurulı.ı Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz
aldı. 20]6 yılında Tiirk Eğitiın Vaklı'na 500,00.- TL tutarında bağış yapı|mış olup başkaca bir bağış ve
yardıın yapılıııadığı yön|inde ortaklara bilgi verdi. 20l7 yıIı içeı,isinde herhangi bir bağış ve yardın,ı
1,apılır ise btl tutarln şirketilı "Blığış re Yardıınlara ilişkin Poüitikası"gereği 20l6 yllına ait bi|anço
aktif toplaı,ı-ııııııı 0Zl'ini aşıııaı,ırasına toplaıü-ü 363.045,183 payın kabul oyıı ile katılaııların oybirliği ite
karar verildi,

l2-Gündenıin l2, nıaddesi ile ilgili olarak Yönetiın Kurulu Başkanı Sayın Murat Kasaroğlu söz alarak.
Serınale Pilasası Ktırıılıı diizeııleıneleri gereg'l0l6 yılında iiçiiııcii kışıler lehiııe ıerilmiş ıeminaı.
rehin, ipotek ve kefaletler oIıııadığıııı. btı nedcı-|le de elde edilen bir gelir veya ı,neı,ıfaat buluııınadığı
htıstısunda pa1 sahiplerine bilgi verdi. 
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ıııIc örüşülecek başka husus kalınadığından ve söz alan da olnıadı ğından toplaııtıva soı verildi
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