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Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr ve Donanrmr Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2015 y/'na ait
Ola[an Genel Kurul Toplantrsr 03.06.20i6 tarihinde saat: 14:00'da qirketin merkez adresi olan Altunizade,
Krsrkh Cad. No:2 Ak ig Mrk. A Blok Kat:2 Uskiidar/istANgul adresinde T.C.istanbul Valilipi Ticaret il
Miidiirltigii'nnn 0110612016 tarih 16422150 sayrh yazrsryla gorevlendirilen Bakanhk temsilcisi Mustafa

Qahgkan'rn gozetiminde yaprlmrqtrr.

Toplantrya ait gafirr; Kanun ve Ana Sozlegmede ongoriildii[ii gibi ve giindemi de ihtiva edecek qekilde,

Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.05.2016 tarih ve 9074 sayfi niishasmda ilan edildili ve aynca

$irketin www.link.com.tr adresinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformu ve Merkezi Kayrt Kurulugu A.$. nin
E-Genel Kurul Sistemi i.izerinde iig hafta dnce ilan edilmek suretiyle siiresi iginde yaprlmrgtrr.

Hazr bulunanlar listesinin tetkikinden, girket paylannrn 5.500.000,00.- TL toplam itibari de$erdeki
550.000.000 paym ;

- Toplam itibari de[eri 2.058.541TL olan 205.854.100 payrn temsilen,
- Toplam itibari de$eri 1.623.796,831 TL olan 162.379.683 paytn asaleten

olmak tizere toplam 368.233,783 payrn toplantrda temsil edildi[i ve bdylece gerek kanun gerekse esas

sdzlegmede 6ng6ri.ilen asgari toplantr nisabmrn mevcut oldu[unun anlagtlmast iizerine toplantr Y<inetim
Kurulu Bagkanr Sayrn Murat Kasaro[lu tarafindan agrlarak giindemin gdrtigiilmesine gegilmiqtir.

1- Toplantryr yrinetmek i.izere Bagkanh[a Sayrn Murat Kasaroflu'nun segilmesine toplam 368.233.783
payrn kabul oyu ile katrlanlann oybirli[i ile karar verildi.Toplantr bagkant Sayrn Murat Kasaro$u, oy
toplama memuru olarak Arife $ahin'i tutanak yazmanr olarak da Selma Giinaydtn't, tayin ederek

Toplantr Bagkanh[r olugturuldu.

2- Genel Kurul tutanaklannrn imzalanmasr igin toplantr bagkanh[rna yetki verilmesine toplam 368.233.783
payrn kabul oyu ile kafilanlann oybirlili ile karar verildi.

3- $irketin 2015 yrhna ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu, $irket internet sitesinde, $irket merkezinde,
Kamuyu Aydrnlatma Platformunda ve MerkeziKay:ft Kurulugu A.$. nin E-Genel Kurul Sisteminde ii9
hafta once pay sahiplerinin incelemesine agrlmrg ve pay sahiplerince okunarak incelenmiq olmast
bakrmrndan yonetim Kurulu faaliyet raporunun okunmug sayrlmasma iligkin teklif oylamaya sunuldu,
toplam 368.233.783 payrn kabul oyu ile katrlanlarrn oybirli[i ile teklif kabul edildi.
Yaprlan miizakere ve oylama sonucunda $irketin 2015 yrhna ait Y<jnetim Kurulu Faaliyet Raporu
toplam 368.233.783 payrn kabul oyu ile katrlanlarrn oybirli[i ile kabul edildi.

4- 2015 yrhna ait Bafrmsz Denetim $irketi raporunun gdriigiilmesine gegildi. Bafirmsrz Denetim $irketi
raporunun ozeti MGI Bafrmsrz Denetim A.$. (eski iinvanr:Qa[dag Ba[tmsrz Denetim Serbest

Muhasebeci Mali Mtigavir A.$.)'ni temsilen genel kurula katrlan 6zcan Aksu tarafindan okundu.

5- girketin 2015 yrh finansal tablolannrn gortiqiilmesine gegildi. $irketin 2015 yrh finansal tablolanntn

$irket internet sitesinde, $irket merkezinde, Kamuyu Aydrnlatma Platformunda ve Merkezi Kayfi
Kurulugu A.$. nin E-Genel Kurul Sisteminde i.ig hafta 6nce pay sahiplerinin incelemesine agrlmrg ve pay

sahiplerince okunarak incelenmig olmasr bakrmrndan okunmuq sayrlmasma iliqkin teklif oylamaya
sunuldu, 368.233.783 payrn kabul oyu oybirlifi ile teklif kabul edildi.

Yaprlan oylama sonucunda 2015 yrh finansal tablolannrn tasdik edilmesine toplam 368.233.783 paym

kabul oyu ile katrlanlarrn oybirlipi ile karar verildi.

6- Giindemin bu maddesi ile ilgili olarak Ydnetim Kurulu Bagkanr Sayrn Mprat Kasaro$lu sciz alarak,
Sermaye Piyasasr Kanunu ve tebli$eringparalel olarak hazrrlanan finansaly'ablolarda yer alan 2015 y/'r
donem kannrn Yonetim Kurulu Karan/dog,rultusunda da$rtrlmayarak gir$t biinyesinde kalmasrnr teklif
etti.Yaprlan oylama sonucunda ddndin kannm da[rtrlmayarak girket piinyesinde kalmasma toplam
368.233.783 payrn kabul oyu ile kfanlarn oybirligi ile karar verildi. 
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7- 2015 yrh gahgmalanndan dolayr Yonetim Kurulu Uyelerinin ibrasma gegildi. $ahsen pay sahibi olan ve
toplantrda haztr bulunan 157.190.983 pay sahibi Yonetim Kurulu Uyeleri oy kullanmaksrzrn,toplantrya
katrlan toplam 211.042.800 pay sahibi di[er hissedarlann olumlu oyu ile ydnetim kurulu iiyeleri ayn
ayn ibra edildi.

8-Yonetim Kurulu iiyelerinin iicretleri gori.igiildi.i. Yaprlan oylama sonucunda Yonetim Kurulu Uyelerine
iicret verilmemesine toplam 368.233.783 payrn kabul oyu ile katrlanlarrn oybirli[i ile karar verildi.

9-Gi.indemin l0.maddesinin goriigtilmesine gegildi. Ydnetim kontroltini.i elinde bulunduran pay sahiplerine,
Y<inetim Kurulu Uyelerine, idari sorumlulu$u bulunan ydneticilerine ve bunlann eq ve ikinci dereceye
kadar kan ve srhri hrsrmlanna; $irket veya ba$h ortakhklarr ile grkar gailqmasrna neden olabilecek
onemli bir iqlem yapabilmeleri velveya $irketin veya ba[h ortakhklarrnrn iqletme konusuna giren ticari
iq tiiriinden bir iglemi kendi veya baqkasr hesabma yapabilmesi ya da ayr,:' tilr ticari iglerle u[ragan bir
baqka ortakh[a sorumlulu[u smrsz ortak srfatryla girebilmesi hususlannda ve Tiirk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsammda Yonetim Kurulu'na izin verilmesine toplam
368.233.783 payrn kabul oyu ile katrlanlarm oybirli$i ile karar verildi.

Yonetim Kurulu Bagkanr Sayrn Murat Kasaroplu 2015 yrh igerisinde yukandaki kapsamda herhangi bir
iglem yaprlmadr[r hakkrnda pay sahiplerini bilgilendirdi.

1O-$irketimizin2016 yrh hesap dcjnemi igin ba[rmsrz denetgi olarak, istanbul Ticaret Sicili Miidi.irliilt'niin
456561 sicil numarasmda kayrth ve ticari ikametgahr "Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi Polaris
Plaza No.21 K.5 D.5 Sanyer - istanbul " olan 231 007 4899 vergi sicil numarah MGI Bafrmsrz
Denetim Anonim $irketi'nin segilmesine toplam 368.233.783 payrn kabul oyu ile katrlanlarrn oybirlili
ile karar verildi.

ll-2015 yrhnda yaprlan ba[rg ve yardrmlar hakkrnda Ydnetim Kurulu Baqkanr Sayrn Murat Kasaro$lu sdz

aldr. 2015 yrhnda Ti.irk E[itim Vakfi'na 450 TL tutannda balrq yaprlmrg olup baqkaca bir ba[r; ve
yardrm yaprlmadr[r yoniinde ortaklara bilgi verdi. 2016 yrh igerisinde herhangi bir bafrq ve yardtm
yaprlrr ise bu tutann girketin "Ba[rg ve Yardrmlara iligkin Politikasr"gere[i 2015 yrhna ait bilango
aktif toplamnrno/ol'ini agmamasma toplam 368.233.783 payrn kabul oyu ile kattlanlann oybirli[i ile
karar verildi.

12-Giindemin 12. maddesi ile ilgili olarak Ycinetim Kurulu Baqkanr Sayrn Murat Kasaro$u soz alarak,
Sermaye Piyasasr Kurulu diizenlemeleri gere$i 2015 yrhnda i.igtincii kigiler lehine verilmiq teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler olmadr[rnr, bu nedenle de elde edilen bir gelir veya menfaat bulunmadr[r
hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.


