Esas sözleşme Değişikliği
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş'nin 09.04.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde bugün toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
- Yapılacak ilk genel kurul onayına sunmak üzere şirket esas sözleşmesindeki YTL ibarelerinin TL
olarak değiştirilmesine ve esas sözleşmenin Sermaye ve Payların Nev’i başlıklı 6. , İlanlar başlıklı
14. ve Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık başlıklı 20. maddelerinin tadiline,
- Esas sözleşme tadilleri konusunda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na
başvuruda bulunmasına ve gerekli iznin temini durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni ve diğer
yasal prosedürün tamamlanmasına karar verildi.

ESKİ ŞEKİL
MADDE 6 - SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun
03.05.2007 tarih ve 17 483 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

YENİ ŞEKİL
MADDE 6 - SERMAYE VE PAYLARIN NEV’İ
Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulunun 03.05.2007 tarih
ve 17 483 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmi
Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 (Yirmi milyon) YTL olup
milyon) TL olup her biri 1 -(Bir) TL itibari
her biri 1 -(Bir) YTL itibari değerde 20.000.000 (Yirmi milyon)
değerde 20.000.000 (Yirmi milyon) paya
paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 6.600.000
bölünmüştür.
(Altımilyonaltıyüzbinyenitürklirası) YTL’dır.Bu sermayenin 100,YTL’lik kısmı her biri 1 YTL nominal değerli adet (A) grubu
Nama yazılı,geriye kalan 6.599.900,- YTL lik kısmı her biri 1
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
YTL nominal değerli 6.599.900 adet (B) grubu Hamiline yazılı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için
hisseye bölünmüştür.(A) grubu payların yönetim kurulu üye
geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
seçiminde imtiyazı mevcut olup,(B) grubu payların hiçbir
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013
imtiyazı yoktur. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak
Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki
ihracı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının
alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay sahiplerinin
alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye
haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.
sisteminden çıkmış sayılır.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi 10.000.000
(Onmilyontürklirası) TL’dır. Bu sermayenin
151,52- TL’lik kısmı her biri 1 TL nominal değerli
151,52 adet (A) grubu Nama yazılı,geriye kalan
9.999.848,48- TL lik kısmı her biri 1 TL nominal
değerli 9.999.848,48 adet (B) grubu Hamiline
yazılı paya bölünmüştür.(A) grubu payların
yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut
olup,(B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.
Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
sermaye tavanına kadar nama veya hamiline
yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış
sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim
Kurulu 2009-2013 yılları arasında imtiyazlı veya
itibari değerinin üzerinde pay ihracı, pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının
sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında
almaya yetkilidir.
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan
yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay
Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki

ESKİ ŞEKİL
MADDE 14- İLANLAR
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.
fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezinin
bulunduğu yerde çıkan bir gazetede yapılır.
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk
Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla en az üç hafta önceden yapılması zorunludur.
Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati, tereddüt
yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, gündem
maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündemde esas
sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin İlgili
kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri, davetin hangi
organ tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir nedenle
ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet
ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda
yeterli olan toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı
ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul
evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği
açıkça belirtilir.
İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar
Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar
dairesinde ilan edilir.
Payların nominal değeri, 4 Nisan 2007 tarih ve
2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni”
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması
sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.
Şirket sermayesini temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden
izlenir.
YENİ ŞEKİL
MADDE 14- İLANLAR
Genel Kurul toplantısına ilişkin davet ve ilan usul
ve esasları hakkında Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uygulanır.
Toplantıya ilişkin ilanlarda toplantı günü ve saati,
tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri,
gündem, gündem maddelerine ilişkin
bilgilendirme dokümanı, gündemde esas
sözleşme değişikliği var ise değişen
madde/maddelerin İlgili kurumlardan izin alınan
eski ve yeni şekilleri, davetin hangi organ
tarafından yapıldığı, ilk toplantının herhangi bir
nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden
toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının
erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan
toplantı nisabı yer alır. Ayrıca olağan toplantı
ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer
genel kurul evrakının ve dokümanının hangi
adreste incelenebileceği açıkça belirtilir.
İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu
ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uyulur.

ESKİ ŞEKİL
MADDE 20- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası
mevzuatı hükümlerine uyulur.

YENİ ŞEKİL
MADDE 20- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası
mevzuatı hükümlerine uyulur.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme
politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya
açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz,
anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir
biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme
politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır. Kamuya
açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz,
anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir
biçimde kamunun kullanımına sunulur.

Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur.
Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya
açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri
de bu kuralların içerisinde yer alır.

Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur.
Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya
açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri
de bu kuralların içerisinde yer alır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi
Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi
olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket
içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği

haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay
sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına
yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek
bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin
kullanımına sunulmasına özen gösterilir.

haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay
sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına
yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek
bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin
kullanımına sunulmasına özen gösterilir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar
dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri,
organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri
hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, Şirketin
merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay
sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak
şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar
dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri,
organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyetleri
hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgiler, Şirketin
merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay
sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak
şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak,
hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem
maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de
genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan
tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.

Genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak,
hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem
maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de
genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan
tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari
ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari
ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin
gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde
hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket
faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen
gösterilir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin
gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde
hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket
faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen
gösterilir.

Danışmanlık faaliyetleri ve Bağımsız Denetim Şirketleri
ayrılır. Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ile
yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi
imzalayabilmesi için en az iki hesap döneminin geçmesi
gerekir. Bu firmaların bağımsızlığına özen gösterilir.

Danışmanlık ve bağımsız denetim faaliyetleri farklı
şirketlerce yapılır. Bağımsız denetim şirketleri ile
yapılacak sözleşme sürelerinde ve aynı bağımsız
denetim şirketinin tekrar seçiminde Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemelerine uyulur. Bu firmaların
bağımsızlığına özen gösterilir.

