
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi Ve Ticaret A.ş. Yönetim Kurulu,na;

29.05.2O15 tarihlİ olağan Genet Kurut Toplantls|'nda, Yönetim Kurulu'na " Bağlmslz Üye" sıfatıyla

seçilmem dolayısıyla sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsalyönetim ilkelerine iliŞkin düzenlemeleri

doğrultusunda;

. Link Bilgisayar sistemleri Yazılımıve Donanlml sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin, şirketin ilişkili

taraflarından biri ve ya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 Veya daha fazla

paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kiŞiler ile

kendim, eşim veya üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hlslmlarım arasında son beŞ yll iÇinde,

doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığınl,

. son beş içinde, başta Link Bilgisayar Sistemleri Yazı|lmı ve Donanlmlsanayi Ve Ticaret A.ş.'nin

denetimini, derecelendirilmesini veya danışmanlığlnl yapan şirketler olmak üzere, yapılan

anlaşmatar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamInı veya belli bir

bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

o son beş yıl içinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmalarln herhangi

birisinde ortak, ça|ışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

. Link Bilgisayar sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. hissedarı

olmadığımı,
ı Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi

yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

. kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadtğımı,

o Gelir vergisi kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

. Link Bilgisayar sistemleri Yazllımı ve Donanıml sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine

olumlu katkllarda bulunabilecek, ortaklar araslndaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı

koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar Verebilecek

güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

. Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve DonanımI sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin

işteyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine

getirebilecek ö|çüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

Yönetim Kurulumuz ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine 5unarlm,
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seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsalyönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri
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taraflarından biri ve ya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla
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bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
o son beş yıl içinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi

birisinde ortak, çalışan veya yönetİm kurulu üyesi olmadığımı,

. Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissedarı
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. Bağ|msız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi

yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi Ve tecrübeye sahip olduğumu,
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. Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımıve Donanlml Sanayİ ve Ticaret A.Ş.'nİn faaliyetlerine

olumlu katkılarda bulunabi|ecek, ortaklar aras|ndaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı

koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek
güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
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Yönetim Kurulumuz ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.


