
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI  

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

15/12/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. 

2. Şirketimizin geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilerek 

kapatılmasına karar alınması. 

3. Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin değişiklik metninin görüşülerek 

sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliğinin karara bağlanması. 

4. Kapanış. 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ 
 

ESKİ METİN YENİ METİN 

Sermaye: 
Madde 6: Şirketin sermayesi 5.500.000.- (beş 

milyon beş yüz bin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye 

her biri beheri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 

68.640.375 adet nama yazılı A grubu, beheri 1.- 

(Bir) Kuruş nominal değerde 107.266.000 adet 

nama yazılı B grubu ve beheri 1.- (Bir) Kuruş 

nominal değerde 374.093.625 adet hamiline 

yazılı C grubu olmak üzere toplam 550.000.000 

(beş yüz elli milyon) paya bölünmüştür. 

 

Şirketin mevcut ödenmiş 5.500.000.- (beş 

milyon beş yüz bin) Türk Liralık sermayesinin 

392.387,58,- (Üç yüz doksan iki milyon üç yüz 

seksen yedi bin TL elli sekiz Kr) TL’lık kısmı 

nakten ve tamamen ödenmiştir. Ödenmiş 

sermayenin geri kalan 5.107.612,42,- (Beş 

milyon yüz yedi bin altı yüz on iki TL kırk iki Kr) 

TL’lık kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmış ve 
ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 

 

Şirketin Sermayesi Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde arttırılabilir ya da azaltılabilir. 

 

Sermaye: 
Madde 6: Şirketin sermayesi 11.000.000,- 
(Onbirmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 

beheri 1- (Bir) Kuruş nominal değerde 

137.280.750 (Yüzotuzyedimil-
yonikiyüzseksenbinyediyüzelli) adet nama yazılı 

A grubu, 214.532.000 
(İkiyüzondörtmilyonbeşyüzotuzikibin) adet 

nama yazılı B grubu ve 748.187.250 
(Yediyüzkırksekizmilyonyüzseksenyedi-
binikiyüzelli) adet hamiline yazılı C grubu olmak 

üzere toplam 1.100.000.000 

(Birmilyaryüzmilyon) paya bölünmüştür. 

 

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 
5.500.000,- (Beşmilyonbeşyüzbin) TL’nin 
tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. 
Bu defa artırılan 5.500.000,- 
(Beşmilyonbeşyüzbin) TL sermayenin tamamı 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uyarınca yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu 
oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarının 
sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.  
 

Şirketin mevcut ödenmiş 11.000.000,- 
(Onbirmilyon) Türk Liralık sermayesinin 

392.387,58- (Üçyüzdoksanikibinüçyüz-

seksenyedi Türk Lirası ellisekiz Kuruş) TL’lık kısmı 

nakden ve tamamen ödenmiştir. Ödenmiş 
sermayenin geri kalan 10.607.612,42- 
(Onmilyonaltıyüzyedibin-altıyüzoniki Türk Lirası 

kırkiki Kuruş) TL’lık kısmı ise iç kaynaklardan 

karşılanmış ve ortaklara bedelsiz olarak 

dağıtılmıştır. 

 

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde artırılabilir ya da azaltılabilir. 

 

 


