
BİRLEşME sözLEşMEsi

İşbu sözleşme ("Birleşme Sözleşmesi"), merkezi Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2
Altunizade-Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Mtldilrlüğiln e 209892
sicil numarası, Üsküdar Vergi Dairesi Müdilrlüğiine 6090006829 vergi numarası ile kayıtlı
bulunan Link Bilgisayar Sistemleri Yazrlımı ve Donanrmı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Devralan
Şirket/Link Bilgisayaı) ile merkezi Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade-
Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdilrlüğilne 301456 sicil
numarası, Üsküdar Vergi Dairesi Müdilrlüği.ine 6090007166 vergi numarası ile kalıth bulunan
Link Holding A.Ş. (Devrolan Şirket/Link Holding) arasında imzalaııırrıştır.

"Link Bilgisayar" ve "Link Holding" bundan böyle birlikte 'Taraf Şirketleı" olarak anrlacaktır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi, Devralan Şirket'in Devrolan Şirketi devralması suretiyle yap acak
birleşmeye ilişkin kapsam, usul ve esaslar ile taraflann hak ve yiikilmliiltiklerini
diizenlemektedir.

MADDE r: BiRLEŞMEYE TARAF ŞiRKETLERi TAIIITICI GENEL BiLGiLER

1.1. Genel Bilgiler

A. Devralan Şirket

Ticaret unvanı

Merkez Adresi

Tescil Tarihi
Ticaret Sicil No
Ticaret Sicil Md.
Siiresi
Faaliyet Konusu

Bağımsız Denetçi
Vergi Dairesi
Vergi No
ıntemet Adresi

Link Bilgisayar Sistemleri Yazrlrmı ve Donaıımr Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi
Kısıkh Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade-
üsküdar/ıstanbul

: 07l0Ll|985
: 209892
: istanbul
: Siiresiz
: Bilgisayar programlama faaliyetleri ve Esas Sözleşmesinde yazıh

diğer işler
HSY Danışmanl* ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Üsküdar Vergi Dairesi
6090006829
www.link.com.tr

Paylannın İşlem
Gördüğü Borsa./Pazar : Borsa İstanbul A.Ş./ Pay Piyasası Ana Pazarı

l985 yıhnda "Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi Limited Şirketi" unvaru
altnda kıırulan Link Bilgisayar, l 1.01.1989 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline yapılan tescil ile
"anonim şirkef ' tiirüne dönüşmüş ve unvanını "Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve
Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak değiştirmiştir.

)
Link Bilgisayar, işletınelerin satış, pazarlam4 satılİ alm4 stok yönetimi, depo-mağaza
yönetimi, cari hesap, finans, iiretim, bütçe planlam4 insarı kaynaklan, sabit krymetler ve
müasebe gibi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) işlemlerinin entegıe olaıak

iştirmekie ve Tiirkiye çapında am4 srıt§,

(/-

gerçekleştirilmesini sağlayan yazılımlar



danışmanl* ve eğitim faaliyetlerini ytirütrnektedir. Link Bilgisayar'ın paylan halka arz edilmiş
ve 26.10.2000 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasr @ugtlnkü adı ile Borsa İstanbul
A.Ş.) Pay Piyasasında işlem görmeye başlamıştır.

B. Devrolan Şirket

Ticaret unvanı
Merkez Adresi

Tescil Tarihi
Ticaret Sicil No
Ticaret Sicil Md.
Siiresi
Faaliyet Konusu
Bağımsız Denetçi
Vergi Dairesi
Vergi No
ınternet Adresi
Paylarının İşlem
Gördüğti Borsa./Pazar

Link Holding Anonim Şirketi
Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 dtunizade-
üsküdarıstarıbul
|9/07l|993
30l456
İstanbul
Siiresiz
Teknoloji şirketlerine yatınm yapmak.
Bağımsız denetime tabi değildir.
Üsküdar Vergi Dairesi
6090007166
www.linkholdinq.com.tr

Halka kapah olup, paylan herhangi bir Borsada işlem
görmemektedir.

1993 yılında "Link Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanı altında kurulan Link Holding,
15.08.1995 tarihinde İstarıbul Ticaret Siciline yapılan tescil ile faaliyet konusu ile birlilıte
unv.ıruIu değiştirmek suretiyle "Link Holding A.Ş." unvanııu alrnıştır.

Faaliyet konusu teknoloji şirketlerine iştirak etmek ve biinyesindeki bağlı ortaklıklan kurumsal
bir çatı altında toplamak suretiyle bu şirketlerin fınans, yönetim, daııışmanl* ve lojistik gibi
hizmetlerini temin etmek olan Link Holding, bu faaliyetlerine 1995 ylında başlamıştır. 2000'li
yıllardan itibaren bazı iştiraklerinin satılması, bazrlannrn ise tasfiyesi ve yeni yatınmlar
yapılmaması nedeniyle 30.06.2019 tarihi itibanyla önemli tutarda iştiraki olarak sadece Link
Bilgisayar kalmıştır. 2017 yılında Holding ile birlikte Link Bilgisayar'm satışı konusunda

çalışmalara başlanmış; arıcak yapılan görüşmeler 2019 yılmın Haziran ayında sona erdirilmiştir.
Link Holding yönetimi yeni yatınm yapılmasını planlamadığından Link Bilgisayar dışında
önemli bir yatınmı bulrınmamaktadır.

1.2. Mevcut Paylar ve Sermaye Yapısı iıe iıgiıi Biıgiıer

A. Devralan Şirket

a. Ödenmiş Sermaye: 5.500.000 TL (BeşmilyonbeşyiizbinTiirklirası)

b. Kayıtlr §ermıye Tavanı: Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

Son Durum İtibarıyla Ödenmiş Sermayenin Ortaklar Arasında Da$lımı:

TL (BirKuruş)
lyon) adet paya
lop, seımayelun

c.
/

a

..t

ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gib
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Ortağın; Adı Soyadı /
Ticaret unvını

Pay
Grubu

Sermayedeki Payı Oy Haklo
Oranı (Yo)

(TL) (%\

Link Holding A.Ş. A
B
C

55.000,00
1.053.597,00

949.944,00

37,43 56,4l

Murat Kasaroğlu A
C

490.17I,50
631.609,00

20,40 25,94

Hayguyi Antikacıoğlu A
C

89.477,75
360.65|,42

8,18 5,89

Bahar Kasaroğu A
C

5|.752,00
77.996,00

2,36 2.79

Feride Aksoy B
c

19.063,00
15.999,00

0 64 0,97

Diğer Ortaklar (4 Kişi) A 2,50 0,00 0,00
Halka Açık Kısım c 1.704.736,83 31,00 8,00
ToPLAM 5.500.000,00 l00,00 100,00

Öner Bağrmsız Denetim ve YMM A.Ş.'ne bağh olarak çalışan Yeminli Mali Müşavir İrfan
SARIKAYA tarafından haarlanarı 20l09l20l9 taıih ve 34103697120|9122 sayıh "Sermayenin
Ödendiğine ve Korunduğuna Dair Yerninli Mali Müşavirlik Tespit Raporu"nd4 Link
Bilgisayar'ın yasal defter ve finansal tablolan iizerinde yapılan inceleme sonucunda; diğer
hususlar yanında, 5,5 milyon TL tutanndaki sermayesinin tamamının ödenmiş olduğu ve
varhğını koruduğu tespit ve tasdik edilmiştir.

d. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tiizel kişiler:

Link Bilgisayar'm tek tiizel kişi ortağı Link Holding'tir. Link Holding'in ortaklık yaprsrna göre
Link Bilgisayar'ın dolaylı ortaklık yapısı şöyledir:

Ortağn Adı
Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı
(TL)

Sermayedeki Payı
(V"|

Oy HıkIu Orını
(%|

Murat Kasaroğlu 2.542.173,79 46,22 64,87

Hayguyi Antikacıoğlu 1.067.691,39 19,41 22,8l
Bahar Kasaroğlu 150.333,41 2,73 3,35
Feride Aksoy 35.062,08 0,64 0,97
Diğer Ortaklar |.704.739,33 31,00 8,00

ToPLAM 5.500.000,00 100,00 100,00

e. Sermayeyi temsil eden paylara tanınan imtiyazlar:

Link Bilgisayar'ın hisseleri nama yazıh A ve B grubu ve hamiline yazlı C grubu paylar olmak
ilzere üç gruba aynlmıştır. A ve B grubu pay sahipleri Yönetiın Kurulu üyelerinin aday
gösterilmesinde ve oy hakkında imtiyaz|ıdır. Esas S 10 uncu maddesine göre,
bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler ı olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu

en kişiler arasından seçilir. Bununüyeleri A ve B Grubu pay sahipleri tarafından ay
yanrnd4 Esas Sözleşmenin 19 uncu mad u olağan ve olağaniistii gçnel kurul

y sahiplerinin on, C grubu pay süipltoplantılannda bir pay için A ve B Grubu

J

ise bir



oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, seımaye artınmlannda A Grubu paylar karşılığında A Grubu,
B Grubu paylar karşılığından B Grubu ve C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar
ihraç edilir.

f. Varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanmı senetlerine ilişkin
açıklama:

B.

Yoktur.

Devrolan Şirket

a. Ödenmiş Sermaye: 250.000TL (İkiytizellibinTiırklirasD

b. Kayıtlı Sermaye Tavanr: Kayıtlı sermaye sistemine tabi değldir.

c. Son Durum İtibanyla Ödenmiş §ermayenin Ortaklar Arısındı Dağrlımı:

Dewolan Şirket olaıı Link Holding'in mevcut sermayesi 250.000 TL (İkiyüzellibinTürklirası)
olup, bu seımaye her biri 0,0l TL (BirKuruş) nominal değerde 25.000.000 (Yirmibeşmilyon)
adet hamiline yazıh paya ayrılmıştır. Dewolan Şitket'in 250.000 Tl'lik sermayesinin pay
süipleri arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağrn; Adı Soyadı /
Ticaret unvanr

Sermayedeki Payı Oy Hakkı Oranı
(o/")

(TL) (%,

Murat Kasaroğlu 172.500,00 69,00 69,00
Hayguyi Antikacıoğlu 74.999,99 29,99 29,99
Bahar Kasaroğlu 2.500,00 1,00 1,00
Feride Aksoy 0,0l 0,0l 0,0l
ToPLAM 250.000,00 100,00 l00,00

Öner Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'ne bağh olarak çalışan Yerrıinli Mali Mi§avir İrfan
SARIKAYA tarafindarı hazırlarıaıı 20l09l20l9 tarih ve 34103697120|9/23 sayıh "Sermayenin
Ödendiğine ve Korunduğuna Dair Yeminli MaJi Mi§avirlik Tespit Raporu"nd4 Link
Holding'in yasal defter ve finansal tablolan üzerinde yapılan inceleme sonucunda; diğer
hususlar yanınd4 250.000 TL tutanndaki sermayesinin tamamrnrn ödenmiş olduğu ve varlığını
koruduğu tespit ve tasdik edilmiştir.

d. §ermıyeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veyı tüzel kişiler:

Dolaylı pay sahipliği bulunmamaktadır.

e. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar:

Devrolan Şirket'in sermayesinde imtiyazh pay bul

f. varsa intifa senetleri ile tahvil ve b

4

açıklımı:
eri borçlanma senetlerine ilişkin



Yoktur.

1.3. Yönetimlerine İtişkin Bilgiler

A. Devralan Şirket

LinkBilgisayar,ınYönetimKuruluüyelerineilişkinbilgileraşağıdaverilmektedir:

B. Devrolan Şirket

Link Holding'in Yönetim Kuruluna ilişkin bilgiler aşağıda verilmektediı;

{
f/

5

PsGörev süresiG6reviAdr Soyadı

1.121.780,50 20,4023.05.20|8 tarihli Gene
Kurul karanyla 3 yıl süıeyle
(23.05.202| tarihine kadar)
görev yapmak ijzere
s

1Murat
Kasaroğlu

yönetim kurulu
Başkanı

Hayguyi
Antikacıoğlu

yönetim kurulu
Başkan Vekili

23.05.2018 tarihli Genel
Kurul karanyla 3 yıl siireyle
(23.05.2021 tarihine kadar)
görev yapmak iizere
s

450.129,|7 8,18

Kemal
Kasaroğlu

yönetim kurulu
Uyesı

23.05.20|8 tarihli Genel
Kurul kararıyla 3 yıl süreyle
(23.05.2021 tarihine kadar)
görev yapmak üzere

Hakan Gtimüş yönetim kurulu
Uyesı

(Bağımsız)

23.05.2018 tarihli Genel
Kurul karanyla 3 yl siireyle
(23.05.202l tarihine kadar)
görev yapmak tizere

tırKiirşat Ahmet
Koçdağ

yönetim kurulu
Üyesi

(Bağımsz)
Kurul kararıyla 3 yl siirevle
(23.0 5.2021 tarihine kadar)görev yapmak iizere

23.05.2018 tarihli Genel

Adı Soyadı
Serm e

Görevi Görev süresi
Murat
Kasaroğ.Iu

mKuruluYöneti
Başkanı

tarihli

tarihine kadar)

32 50 20 8 Genel
Kurul karan 3ay syıl etirey

3 05.2Q l02
görev pmakya |lzete

72.500,00I 69,00

Aıtikacıoğiu
Hayguyi Yönetim Kurulu

Başkan Vekili
23:0
K

tarihl
sİireyle

tarihi

20 8 Gene
kararı 3lay vt

50 02 l2 ne

74.999,99 29,99

V
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görev yapmak
seçilmiştiı.

iİzere

Feride Aksoy yönetim kurulu
üyesi

23.05.2018 tarihli Genel
Kurul kararıyla 3 yıl siireyle
Q3.05.202| tarihine kadar)
görev yapmak tizere
seçilmiştir.

0,01 0,01

1.4. Finansal Duran Varlıklar ile Bağlı Ortaklıkları

A. Devralan Şirket

Link Bilgisayar'ın herhangi bir fınarısal duran varhğı ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

B. Devrolan Şirket

Dewolan Şirket'in 30.06.2019 tarihi itibanyla iki şirkete iştiraki bulunmaktadır. Bunlardan ilki,
sermayesinin Yo37,43'ine sahip olduğu Devralaıı Şirket olan Link Bilgisayaı'dır. İkincisi, elli
kişiye yakın ortağı olan ve gayrifaal konumda bulunan İnterpro Holding A.Ş.'dir. Link
Holding'in İnterpro Holding A.Ş.'ndeki hisse oranı %S'dir. İnterpro Holding A.Ş.'nin Yönetim
Kıırulu Başkanı Ruşen Yaykm'dan edinilen bilgiye göre, hiçbir faaliyeti ve geliri olmayan
İnterpro Holding A.Ş. ortak sayısmrn çokluğu nedeniyle tasfıye edilememeliedir. Bu nedenle,
İnterpro Holding A.Ş.'ndeki iştirak paymın tiimiine karşılık ayıran Link Holding'in
portftiyi.indeki tek önemli yatınmı Link Bilgisayar'dır.

MADDE 2: BiRLEŞME işırıvrixr nsAs YÖNETİM KURLJLU KARARLARI

2.1. Genel Bilgiler

İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne konu oları birleşme işlemi halka açık bir aııonim şirket olan
Devralan Şirket'in 30.06.20|9 tarihli finansal tablolan esas alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun (TTK) 136 ve devamı maddeleri, SPK'nın |I-23.2 sayıh Tebliği ile 5520 sayılı
Kıırumlar Vergisi Kanuıu'nun (KVK) l7 ila 20 nci maddeleri uyannca ortağı Dewolan Şirket'in
tiirn aktifve pasif malvarlığı unsurlanyla bir bütiin halinde devralınması suretiyle yapılacaktır.
Bu kapsamd4 Devralan Şirket Dewolan Şirket'i tasfiyesiz infisah yoluyla" vergisiz olarak
bütiln aktif ve pasifleriyle birlikte aynen devralacaktır. Söz konusu devralma işlemiyle birlikte
Devrolan Şirket'in malvarlığı tasfiyesiz olarak ve bir bütiin halinde Devralan Şirket'e
geçecektir.

Sözleşmeye konu birleşme işlemine ilişkin gerekli belgelerin tamamlanması ve imzalanması
akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK/Kuru) uygun görüş için başvurulacak ve eş
zamanlı olarak TTK'nın "İnceleme Hakkı" başlıklı l49 uncu maddesi kapsamınd4 ilgili
belgeler Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlaııacak ilan ile Taraf Şirketler'in
merkezlerinde, intemet sitel
sahiplerinin incelemesine açık

SPK'run uygun görüşiiniin
Aydınlatılması" başhklı 8 inci

erinde Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay
bulund

ahnması sonrasında 11-23.2 sayı|ı Tebliğin "Kamunun
ile Taraf Şirketler'in Kurul tarafından

ve Kamuvu
urulacaktıl.

6
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metni, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu ile son üç yıllık finarısal tablolan, uzman kuruluş
raporu, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu, varsa son üç yılhk bağımsız denetim raporlan
ve ara dönem bağımsız denetim raporlan, Devralan Şirket'in gayrimenkuliine ilişkin değerleme
ıaporu pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla birleşme işleminin onaylayacağı genel kurul
toplantısmdan en az ofiz gifuı önce Taraf Şirketler'in intemet sitelerinde ve KAP aracılığıyla
kamuya açıklanacaktır.

2.2. Yönetim Kurulu Kırarlan

Taraf Şhketler, ilk olarak 09.09.2019 tarihinde aldıklan Yönetim Kunılu kararları ile birleşme
işlemine karar vermiştir. Bu kararı takiben yapılan işlemler kapsamında ek bazı kararlar da
alınmıştır. Bu kapsamda, işbu Birleşme Sözleşmesinin imzalarımasına kadar geçen siire
içerisinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının tarih ve sayıları aşağda verilmekte olup, Link
Bilgisayar Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar aynı tarihlerde KAP'ta kamuya açıklanmıştır.

A. Devralan Şirket

o 09.09.2019 tarih ve 20l9109 sayılı Yönetim Kunılu karan

c 26.09.2019 tarih ve 2019/1l sayılı Yönetim Kurulu karan

ı 25.10,2019 taih ve 20l9l|2 sayılı Yönetim Kurulu karan

B. Devrolan Şirket

ı 09.09.20l9 tarih ve 20l9104 saylı Yönetim Kurulu karan

c 26.09.2019 tarih ve 2019/05 sayh Yönetim Kurulu karan

ı 25.|0.20|9 tarih ve 20l9l07 sayılı Yönetim Kurulu karan

MADDE 3: BİRLEŞMEYE E§A§ MALİ TABLoLAR

Birleşme işlemleri, dewalan sıfatıyla Link Bilgisayar'ın ve devrolan sıfatıyla Link Holding'in
SPK'nın ilgili diizenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağrmsız denetirnden geçmiş
30.06.2019 tarihli bireysel finansal tablolan iizerinden gerçekleştirilecektir. İşbu Birleşme
Sözleşmesi kapsamında 30.06.2019 tarihli bilançolar, tarafların 01.01.20l9-30.06.20l9
dönemine ilişkin bağmsız denetim raporlarında yer alan bilaııço sonrası gelişmeleri de ihtiva
edecek anlamda kullarulmıştı r.

Ancak, Link Holding'in 30.06.2019 taıihli bilançosu sonrasında özkaynağını etkileyen gelişme
bulunduğundan söz konusu finarısal tablolanrun bağrmsız denetim raponına ek olarak HSY
Danışmanlık ve Bağrmsız Denetim A.Ş. tarafindan 03.10.2019 taıihli "Ek Rapor"
hazırlanmıştır. Ek Raporda, Link Holding'in 05.09.2019 tarihinde yapmış olduğu 2018 yılı
olağan genel kurulunda" geçmiş yıl kar 650.000 Tl'nin (net 552.500 TL) en geç
30.09.2019 tarihine kadar ortaklara dağıtı karar verildiği ve söz konusu kar paynın
06.09.2019 tarihinde ortaklara ödendiği, kar yı dağıtımı sonucu ödenecek olan 97.500 TL
tutanndaki stopajın ise 28.10.2019 tarihine ödeneceği belirtilerek kar dağıtrmının etkisi

yer }erilmiştir.
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Link Bilgisayar ve Link Holding'in söz konusu finansal tablolannın bağımsız denetim raporlan
ile Link Holding'e ilişkin haznlanan "Ek Rapor" kamuya açıklanmıştır.

Taraf Şirketler'in birleşmesi, Devrolan Şirket'in Devralan Şirket'e katılmasr ve Dewolan
Şirket'in tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağmdarı Devrolan Şirket'in 30.06.2019 tarihli
bilançosunda bulunan tiim aktifve pasifler bir kül halinde birleşme tarihinde Devralan Şirket'in
bilançosuna aktanlacaktır.

MADDE 4: BİRLEŞME İŞİnİVrİXn ESAS TEŞKİL EDEN UZMAN KURIJLUŞ
GöRüŞü

Birleşme işleminde, birleşme oranının, değiştirme oranrnın ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme
nedeniyle yapılabilecek serınaye artrtm tutannın ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun, adil ve
makul bir şekilde tespitinde, Devralan Şirket'in Sermaye Piyasası Karrunu'na (SPKn) tabi
olması nedeniyle SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölitnme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş
Raporu" başlığıru taşıyan 7 nci maddesi hiiktimlerine uygun olarak KPMG Bağmsız Denetim
ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 25.|0.20|9 tarihli Uzman Kuruluş Raporu esas
alınmıştır. Uzman Kuruluş Raporund4 Link Bilgisayar ve Link Holding için ayn ayn
uluslararası değerleme metodolojilerinin uygulanması sonucunda aşağıdaki göriişe ulaşılınıştır:

"Buna göre birleşmeye esas değer olarak;
o Link Bilgisayar için İNA analizi sonucu hesaplanan 54.477.107 Tl'nin (sayfa 34),
ı Link Holding için ise diizeltilmiş özkaynak değeri olan 85, ]9] Tl'nin (sayfa 37)
Kullanılmasının adil, makul ve güvenilir olduğu dğlntilmehedir. Kıllanılan yaHaşık ve
yöntemler değerlemenin amacına ııygundur.
Bu değerler ijzerinden hesaplanan;
ı Birleşme oranı 0Z99,84386

o Deüştirme oranı 0,03440'nr.
Birleşme sonrası Link Bilgisayarın sermayesi 5.508.60I TL'ye çılonalaadır, artırılacak
sermaye 8.601 TL olarak hesaplanmıştır."

MADDE 5: BİRLEŞME İŞr,nıılırn İı,işrİx DUYURU METNİNE SERMAYE
PİYASASI KURULIJNDAN ALINAN ONAY

Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Kurul tarafından .......l.......12019
tarih ve sayı ile onaylanmıştır.

MADDE 6: AYRILMA AKÇESİNE İı,İşrix niı,ci

Birleşme işlemi kapsamında TTK'nın 141 inci maddesi çerçevesinde aynlma akçesi
öngöriilmemiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı hiikiimleri çerçev esinde lma haklannın kullanımı işbu Birleşme
Sözleşmesinin l 5 inci maddesinde diizenlenmiştir.

BİLGİsİNE
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Birleşme işlemi kapsamında TTK'nın l40 ıncı maddesi uyannca herhangi bir denkleştirme
ödemesi öngörülmemiştir.

MADDE 8: BİRLEŞME İŞı,Brı,ıİNir,ı soNUçLARI

8.1. Birleşme Nedeniyle Devralan Şirket'in Sermaye Arhnmı/Azalhmı İşlemleri

Birleşme işlemi, Taraf Şirketler'in 30.06.20l9 tarihli bireysel finansal tablolanna ilişkin HSY
Danışmanlık ve Bağmsız Denetim A.Ş. (HSY) tarafından hazırlanan bağımsız denetim
raporları, Link Holding'in Eyliil ayında yapılan kar dağıtımınm etkisini yansıtan HSY
tarafından hazırlanarı 03.10.2019 tarihli Ek Rapor ve Link Bilgisayar'ın yatınm amaçh
gayrimenkuliine ilişkin Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Daruşmanlık A.Ş. (tıtus) tarafından
hazrrlanan 03.10.2019 tarihli gayrimenkul değerleme raporu dikkate alınmak suretiyle KPMG
tarafindan hazırlanan 25.10.2019 tarihli Uzman Kuruluş Raporu çerçevesinde yapılmaktadır.

Uzman Kuruluş Raporu'nda birleşme oranr, hisse değişimi oraru ve birleşme sonucunda
artınlacak veya azaltılacak sennaye tutannın hesaplanmasına ilişkin olarak (i) Dilzeltilıniş
Öztaı.rıat, (ii) Piyasa Değeri, (iii) Piyasa Çarpanlan ve (iv) İndirgenmiş Nakit Akımlan olmak
iizere uluslararası değerleme staııdartlannda kabul görmüş 4 farkh yöntem kullanılmıştır.
Uygulanan uluslararası değerleme yöntemleri çerçevesinde, Link Holding'in Vo37,43 oranında
hissesine süip olduğu Link Bilgisayar altında birleşme oranı %99,84386, değştirme oraru
0,0344 olarak hesaplanmış olup, birleşme sonucunda Link Bilgisayar'ın ulaşacağı sennaye
tutannrn 5.508.601 TL olacağ doIayısyla artıracağı sennaye tutannm 8.601 TL olacağı ve
hesaplanan bu tutar ve oranlann adil, makul ve giivenilir olduğu değerlendirilmiştir.

Ancak, artırılacak sermayenin dt§iik olması nedeniyle Link Holding ortaklan haklanndan
feragat etmeye karar vermiş ve seımaye artınmı yapılmaksızın birleşme işleminin
tamamlanacağı konusunda karara vanlmışhr. Bu doğultuda Link Bilgisayar tarafından
herhangi bir sermaye artınmı yapılmayacağından birleşrne sonrasında ödenmiş sermayesi
5.500.000 TL olarak kalacak ve Esas Sözleşme değişikliği yapılmayacaktır. Birleşme nedeniyle
selmaye artınmı yapılmayacağındarı birleşme sonucunda Link Bilgisayar'ın sermayesinde
Link Holding'in sahibi olduğu paylar, Link Holding ortaklann4 Link Holding'in sermayesi
oranında aktanlacaktır. Buna göre, Link Bilgisayar'ın birleşme sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki
gibi olacaktır:

t

A

Sermayedeki PayıOrtağın; Adı Soyadı /
Ticaret unvanı

Pıy
Grubu

(TL) (o/")

Oy Hakkı
Oranı (7o)

Murat Kasaroğlu A
B
C

528.12I,50
726.981,93

1.287.070,36

46,22 64,87

Hayguyi Antikacıoğlu A
B
C

105.977,75
3l6.079,06
645.634,58

19,41 22,81

Bahar Kasaroğlu A
B
C

3,3552.30a00
10,531,97
8,7.4{5,M

2,73

Feride Aksoy B / |9.063,04 0,64 0,97 \
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C |5.999,04
Diğer Ortaklar (4 Kişi) A 2,50 0,00 0,00
Halka Açık Kısım c |.704.736,83 31,00 8,00
TOPLAM 5.500.000,00 100,00 100,00

8.2. Vergi Borçları ve Bildirin

Dewalan Şirket, birleşme işlemi ile infisah edecek Devrolan Şirket'in tahaklok etıniş ve
Birleşme Tarihi'ne kadar tahakkuk edecek bütiin vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer borç ve
yilktirrılilltiklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal siiresi içerisinde Dewolan
Şirkefin bağlı bulunduğu Üsküdaı Vergi Dairesi Müdilrlüğilne verecek, ilgili merciin talebi
halinde aynca yeterli teminat da gösterecektir.

Taraf Şirketler, birleşmenin Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği giinden itibaren en
geç 30 (otuz) giln içinde, devir bilançolarını, kir ve zarar cetvellerini de ekleyerek, Birleşme
Tarihi itibanyla hazırlayacaklan ve müştereken imzalayacakları Dewolaıı Şirket'e ait Kurumlar
Vergisi Beyannamesi'ni, Dewolan Şirket'in bağlı bulunduğu Üsküdar Vergi Dairesi
Müdfu lüğtlne verecektir.

8.3. Devrolan Şirket'in Borçlan

Birleşme işlemi sonucunda tasfıyesiz infısah edecek olan Dewolan Şirket'in üçiincü şalıslara
olan borçları, yapılmış anlaşma şartlan ve TTK, SPKn ve ilgili sair mevzuat hfüiiınleri uyannca
vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Dewolan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklılannın miiracaat etmemesi nedeniyle
ödenmemiş oları borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak
TTK'nın 541 inci maddesi hiikmü çerçevesinde hareket edilecektir.

8.4. Devrolan Şirket'in Alacakları

Dewolan Şirkefin varsa alacaklanna, birleşme sonrasında genel htikiiırıler kapsamrnda
Devralan Şirket külli halef olacaktn.

8.5. Birleşme Tarihi ve Devrolan Şirket'in İnlisah Tarihi

Birleşme, TTK'nın l52 nci maddesi uyannca taraf şirketlerin genel kurullan tarafından
birleşme işleminin onaylanmasma ilişkin verilecek kararlann tescili ile geçerlilik kazanacak
olup, taraf şirketlerin genel kurul kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdtirlüğü nezdinde tescil
edildiği tarih "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektiı. Bu doğrultud4 Devrolarr Şirket bu
tarih itibanyla tasfiyesiz olarak infisü etmiş olacak ve Devrolan Şirket'in malvarlığı (bütiln
aktif ve pasifi) kendiliğinden Devralaıı Şirket'e geçecektir. Devrolan Şirket'in işlem ve
eylemleri Dewalan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolan Şirket'in Birleşme
Tarihi'ne kadar olan işlemlerinden doğan kAr veya zatarlu Devralan Şirkefe ait olacak ve bu
hesaplar bir kiil halinde Dewalan Şirket'in hesaplann2 intikal edecektir.

/
Birleşmeye eyjs alınacak bilançolar 30.06.2019 turi{rll u* dönem bilançolan olmakla beraber
bilanço tarihi ile gerekli işlemlerin tamamlanmas\5onrasınd4 işbu birleşme sözleşmesinin

a onaylanacağı tarih ve birleşmenin ticaıet sic
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tescil tarihi arasrnda geçecek stire zarfinda vaki olrnuş ve olacak Dewolan Şirket muamelatı
birleşmenin tescilini takiben Dewaları Şirket'in kayıtlanna intikal ettirilmek suretiyle Devralan

Şirket'in faaliyet sonuçlanna düil edilecektir.

8.6. Kar Payı

Dewolan Şirket pay sahipleri, birleşme sonucunda Dewalan Şirket paylarını iktisap etmeleri
ile birlikte Dewalan Şirket'ten kar payı alma hakkrna süip olacaklardır. Devrolan Şirket pay
süiplerinin birleşme sonrasında Devralaıı Şirket bi.inyesinde sahip olacakları paylara ilişkin kar
payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut olan payların tilmiine, bunların ihraç ve iktisap tarihi
dikkate almmaksızrn dağrtılacaktır.

Madde 9: Devrolan Şirket'in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yısal
Haklırrn Devri

Dewolan Şirket'in sahibi bulunduğu varsa tescilli markalar da d6hil olmak tizere fıkri ve sınai
mülkiyet haklanna, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütiin yasal
haklar Madde 8.5'te belirtilen Birleşme Tarihi'nden itibaren tiimüyle Devralan Şirket'e devir ve
intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri yapılacaktır.

Madde 10: İmtiyazlı Paylar, İntifı Senetleri ve Borçlanmı Araçlarr

Birleşmeye Taraf Şirketlerden sadece Liık Bilgisayar biinyesinde imtiyazlı pay bulunmaktadır.
Bunun dışınd4 Taraf Şirketlerin intifa senedi, tahvil velveya borçlanma araçlan ile Dewolan
Şirket'in imtiyazlı payları bulunmamaktadır.

Link Bilgisayar'ın hisseleri nama yazılr A ve B grubu ile hamiline yazılı C grubu hisseleıden
oluşmakta olup, A ve B grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde ve
oy hakkında imtiyaza sahiptir. Bu kapsamda, olağan ve olağanilstü genel kunıl toplaııtılannda
hazır bulunan her bir A ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için on ve her bir
C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı bulunmaktadır. Aync4
Kurulun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin dtizenlemeleri haricinde, yönetim kurulu
üyeleri A veya B grubu pay sahipleri tarafındaıı aday gösterilen kişiler arasından seçilmektediı.
Birleşme işlemi sonucrında, yeni pay ihraç edilmeyeceğinden mevcut paylarda ve paylann
sahibi olduğu haklarda bir değişiklik olmayacaktıı.

Madde 1l: Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Taıaf Şirketler, birleşme işleminin gerektirdiği duyuru metninin birleşmenin onaylanacağı
genel kurul toplantılanrun tarihinden efl az ot|üz giln önce ilan edilmesi, Devralan Şirket'in
SPKn'na tabi olması nedeniyle Devralan Şirket'in söz konusu genel kurul toplantısına ilişkin
giindeminin, i|an ve toplantı giinleri hariç olmak üzere, toplanu tarihinden en az üç hafta önce
mevz|Jala uygun olarak ilan edilmesi, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul
toplarıtılannın yasal diizenlemelerde öngörülen usul esaslaıa uygun şekilde yapılması,
aynlma haklıınrn ilgili rnevzuatta öngöriilen usul ve uygun olarak kullandınlması,
aynlma hakkı doğan pay sahiplerine bu haklanı en si,iıeler içinde kullandınlması, genel
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yapılarak birleşme işlerninin tescil ve iları eüirilmesi, vergi daireleri dahil oknak iizere gerekli
kurum ve kuruluşlara, birleşmeye ilişkin bilgi ve belge srmulması Devralan Şiıket'in birleşme
sonucunda tasfiyesiz infisü edecek olan Devrolan Şirket'in üçiincü kişilere olan borçlannı,
yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hfüilmleri uyannca vadelerinde tam ve
eksiksiz olarak ödemesi, Devrolan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklılann miiracaat
etrnemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçlan ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan
borçlanna ilişkin olarak Devralan Şirkef in TTK'nın 541 inci maddesi hiikmü çerçevesinde
hareket etrnesi ve gereken hallerde alacaklılann alacaklannın teminat altına alınması ile ilgili
olarak TTK'nn 157 ve 541 inci maddelerinde yer alan diizenlemelere uyulması konusunda
mutabıktırlar.

Taıaf Şirketler, TTK'run l92 nci ınaddesi kapsamınd4 birleşme işlemi ile ilgili olarak TTK'da
yer alan diizenlemelerin ihlali halinde, birleşme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa
geçirmiş bulunan birleşmeye Taraf Şirketler'in pay sahiplerinin bu karann Ttirkiye Ticaret Sicil
Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde iptal davası açabilecekleri, birleşmeye ilişkin
işlemlerde herhangi bir eksikliğin varhğı halinde, mahkeme tarafından taraflara bunun
giderilmesi için silre verileceği, hukuki sakatlık verilen siire içinde giderilemiyorsa veya
giderilememişse mahkemenin karan iptal edeceği ve gerekli önlemleri alacağı hususlannın
hiikme bağlandığını TTK'nın 193 iincü maddesinde ise birleşme işlemlerine herhangi bir
şekilde katılmış bulrınan bütiin kişilerin birleşmeye Taraf Şirketler'e, bu şirketlerin ortaklanna
ve alacaklılanna karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumlu olduklannın ifade edildiğini
bildiklerini kabul ve beyan ederler.

Taraflar işbu Birleşme Sözleşmesinden doğan borç ve yi.ikiimlülilklerini zamanrnda ve
noksansrz olarak yerine getirme konusıınd a azaırıi ga},ret ve özen göstereceklerdir. İşbu
yükiimlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın, birleşmeye Taraf Şirketler'in
ortaklannın ve alacakhlannın maruz kalabileceği zarar ve ziyaııı tazmin edecektir.

Madde 12: Genel Kurul için Azami Süre

İşbu Birleşme Sözleşmesi SPK'nın ve varsa gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Taraf
Şirketler'in genel kurullanrun onaylan ile htiktim ifade eder. Birleşme işleminin onaylanmasına
ilişkin genel kurul toplantılanna ilişkin olarak Taraf Şirketler'in yönetim kurullan tarafından
yapılacak çağnlar, birleşme işleminin en geç 31 fudık 2019 tarihinde veya SPK tarafindarı
uygun görülecek daha ileri bir tarihte gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde yapılacaktır.
Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurullannın çağnları yukanda belirtilen şekilde
yapmaması halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksran sona
erecektir.

Madde 13: Diğer Resmi Kurumlann Onayı

Birleşme nedeniyle Kurul ve Ticaret Bakanlığı nezdinde ilgili mevzuatia gerekli görülen onay
ve izinler alınacaktır.

Birleşme işleminin Rekabet Kurumu'nun 20l0/4 numaralı Rekabet Kurulundan İzin Alnması
Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6 ncı maddesi uyannca "kontrol

diğer " kapsamında olması nedeniyle,değişikliğine yol açmayan exup içi işlemlerle
Rekabet Kurulundan izin alınmasına gerek bul ır.

r

terı sinde, birleşme işlemi
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onay/izin alınması gereken başka bir resrni kurum/kuruluş bulunmamaktadıı.

Madde 14: Yönetim Or_ganları ile Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Görüşünü
Hazırlıyınlıra Sağlanan Ozel Menfaatler

Birleşme işlemleri kapsamınd4 Link Bilgisayar ve Link Holding'in yönetim organlarına
herhangi bir özel menfaat sağlanmamıştr. Birleşmeye ilişkin uzman kuruluş gört§tinü
hazırlayan KPMG Bağımsrz Denetim ve SMMM A.Ş.'ne ise alınan hizrnetin bedeli dışında
herhangi özel bir menfaat sağlanmamıştır.

Madde 15: Ayrılma Hakkr

SPKı'nun 24 iincü maddesi ile Kurulun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak
Esaslar ve Aynlma Hakkı Tebliği'nin 9 uncu maddesi uyannc4 paylan Borsa İstanbul'da işlem
gören ve SPKn'na tabi olan Link Bilgisayar'ın genel kurul toplantısna katılıp da bu önemli
nitelikteki işlem karanna olumsuz oy kullanan ve müalefet şerhini toplantı tutanağna işleten
pay sahipleri, paylannr Link Bilgisayar'a satarak aynlma hakkına sahip olup, bu paylan pay
sahibinin talebi iDerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten
önceki otuz giin içinde l Kuruş nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için Borsa'da oluşan
diDeltilrniş ağnlıklı ortalama fiyatlann aritmetik ortalaması olan 9,55 Tl'den satın almakla
yukıımluour.

SPKn'na tabi olmayaıı Link Holding'in pay sahipleri için birleşme nedeniyle aynlma hakk
doğmayacaktır.

Aynlma hakkınrn kullaııdınlması genel kurul tarihinden itibaren en çok altı iş günü içinde
başlar. Aynlma hakkınıı kullanım siiresi 10 iş giinü olacaktır. Ayrılma hakkının kullanımına
ilişkin siireler, genel kurul gilndemi va§ıtasıyla yatırımcılann bilgisine sunulacak ve KAP'ta
duyurulacaklr. Aync4 birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısınn giindeminde
bu karara müalefet oyu kullanacak pay sahiplerine ortakl*tan aynlma hakkrnrn bulunduğu
hususu, bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafindan satın alacağı birim pay
bedeli ve aynlma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş siireci yer alacaktır.

Aynlma hakkınrn aracı kurum vasıtasıyla kullandınlması zonuılu olduğundan Link Bilgisayar,
ayrılma hakkı stirecinin başlamasından önce bir aracı kurum ile anlaşacaktır. Aynlma hakkını
kullaııacak pay sahipleri aynlma hakkrna konu paylan, ortaklık adına alrm işlemlerini
gerçekleştiren aracı kurum4 kamuya açıklanan aynlma hakkırun kullanım siirecine ilişkin ilaıı
edilen çerçevede ve genel hi.ikiimler do$ultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirecektir.
Ayrılma hakkın kullaıımak için aracı kuruma başvuran pay süiplerine pay bedelleri en geç satışı
takip eden işgtinü ödenecektir.

Ayrılma hakkrnrn kullanrmı ile ilgiti olarak SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere
İliştin Ortal< Esaslar ve Aynlma Hakkı Tebliği'nin 9 uncu maddesi hiikiımleri dahilinde; Link
Bilgisayar'ın Yönetim Kurulu tarafından, aynlma hakkı kullanımlan sonucunda Link
Bilgisayar'ın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet velveya birleşme işleminin
onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz o5kullanıp müalefet şerhini toplantı
tutanağına işleten pay sahiplerinin toplam paylannın Lir|k Bilgisayar'ın ödenmiş sermayesine
oranına ilişkin olarak %5 oranında bir üst sırur belirlenmi§tir. Genel kunılda birleşme karannın

genel kurulda belirlenen %5
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tizerinde olması halinde bir sonraki giindem maddesinde birleşme işleminden vazgeçilip
vazgeçilmeyeceği oylanacaktır. Link Bilgisayar'ın genel kurul toplanhlannda birleşme
işleminden vazgeçilmesine karar verilmesi durumunda aynlma hakkr doğlnayacaktıı.

Madde 18: Diğer Hususlır

Taraf Şirketler yukarıdaki hususlardan başka birleşme konusunda TTK, KVK, SFK4 Kurulun
birleşmeye ilişkin dtizenlemeleri ve diğer vergi kanunlanna göre kendilerine terettüp eden diğer
ttim gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesi'nde hi.ikiim
bulunmayan hallerde TTK" KVK ve Kurul düzenlemelerinin birleşme ile ilgili hükiirnleri
uygulanacaktır.

Madde 19: İmza

İşbu Birleşme Sözleşmesi 6 nüsha halinde diDenlenerek 31.10.2Ol9 tarihinde imzalanmış olup,
Taıaf Şirketler'in genel kurullannda onaylandıktarı sonıa yilrürlüğe girecektir. Birleşme
Sözleşmesi 488 sayılı Damga Vergisi Karıunu uyanıca damga vergisinden istisnadır.
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