TARĐH:11/02/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Dünyanın önde gelen bilişim şirketlerinden IBM'in yeni politikası doğrultusunda bağımsız yazılım
geliştiricileri ile imzaladığı uluslararası teknolojik işbirliği girişimleri kapsamında, IBM tarafından
Türkiye'de desteklenen ilk ve tek yazılım şirketi olarak Şirketimizin geliştirmiş olduğu Unity on Demand
yazılımı IBM tarafından Paris'te düzenlenen toplantıda "Yaratıcı Açık Mimari Çözümü" ödülüne layık
görülmüştür. Çeşitli ülkelerden 3 yazılım şirketinin daha ödül aldığı bu çerçevede verilen tek teknoloji
ödülü şirketimize tevcih edilmiştir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH: 17/02/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 17.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya
Açıklanmasına Đlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden
aynı Tebliği'in 10. ve 12. maddelerine göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumunun olmadığını
bilgilerinize sunarız.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:23/03/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 23.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin 23 Mart 2005 günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Ortaklığımızın Tuzla Đstanbul Deri
ve Endüstri Serbest Bölgesi'nde kurulmuş olan Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Đstanbul Deri ve
Endüstri Serbest Bölge Şubesi'nin kapatılmasına, şubeye tahsis edilen sermaye ile kapatma sonrası
oluşan fonların ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkeze transfer edilmesine karar verilmiştir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:17/05/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 17.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: 6 Aylık mali tablo bildirimi hakkında.
Şirketimizin, 16 Mayıs 2005 tarihli özel durum açıklamasında belirtmiş olduğu değişiklikler/düzeltmeler
kapsamında yenilenmiş 31.12.2004 tarihli ara dönem mali tablo ve dipnotları ekli disket ortamında tekrar
sunulmuştur.”
Sözkonusu düzeltilmiş mali tablolar ekte yayınlanmakta olup, Borsamız internet sitesinde de
güncellenmiştir.
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:25/05/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 25.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya
Açıklanmasına Đlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 7.maddesine istinaden
aynı Tebliğ'in 10. ve 12. maddelerine göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumunun olmadığını
bilgilerinize sunarız.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:29/06/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.06.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz, Đnterpro Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu tarafından yapılan Đlk 500 Bilişim Şirketi
Türkiye 2004 Araştırması sonuçlarına göre Ticari Uygulamalar Kategorisi birincisi olmuştur.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:05/07/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 05.07.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin, 16 Mayıs 2005 tarihli özel durum açıklamasında belirtmiş olduğu değişiklikler/düzeltmeler
kapsamında yenilenmiş ve Bağımsız Denetçi tarafından imzalanmış 31.12.2004 tarihli ara dönem mali
tablo ve dipnotları ekte bilgilerinize sunulmuştur.”
Sözkonusu mali tablo ve dipnotlar ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:11/07/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.07.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz, GOSB Yönetim Merkezi'nin Mülk sahibi olduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin
Bilgisu Cad. No: 609 Gebze Kocaeli adresindeki arsa üzerinde tesis etmiş olduğu yazılım geliştirme
yerleşkesine ilişkin olarak, üzerinde Üst Hakkı tesis ederek Üst Hakkı Sözleşmesini Tapuda akdetmiştir.
Şirketimiz lehine, üzerinde yazılım geliştirmek üzere tesis ettiğimiz binanın yer aldığı mülkiyet hakkı
GOSB Yönetim
Merkezinde olan arsa üzerinde 40 yıllığına müstakil ve daimi üst hakkı tesis edilmiştir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:21/07/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 21.07.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya
Açıklanmasına Đlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 7. Maddesine istinaden
aynı Tebliğ'in 10. ve 12. maddelerine göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını
bilgilerinize sunarız.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:27/07/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 27.07.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz ile Merkezi Almanya Velbert'te bulunan, sanayi kullanımı için menteşe ve kilit üreten, EMKA
Beschlagteile GmbH &CO.KG ("EMKA") firması arasında 27 Temmuz 2005 tarihi itibariyle, Standart ERP
yazılım programımız Unity on Demand'in satışını uyarlamasını, testlerini, montajını ve eğitimini
gerçekleştirmek üzere 630.000 Euro sabit fiyat bedelli bir Proje Sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır.
Unity on Demanad yazılımı Almanya ve Bosna birer kurulum, Fransa iki kurulum olmak üzere EMKA'nın
toplam dört
merkezinde kurulacak olup firmanın Çin, Đngiltere, Đtalya, Hollanda, Avusturya, Polonya, Đsveç, Đsviçre,
Türkiye ve ABD 'de bulunan şube ve acentaları Almanya'da kurulmakta olan ana sunucu aracılığı ile
kurulacak olan sisteme bağlanacaklardır.
Toplam proje süresi sözleşmenin imza tarihinden itibaren 27 ay olup, proje bedelinin 150.000 Euro kısmı
projenin gerçekleştirilmesi süreci içinde, tanımlanmış mil taşlarına ulaşıldığında nakit olarak, tanımlanmış
mil taşlarına ulaşıldığında nakit olarak ödenmeyen muaccel miktar 480.000 Euro ise nihai kabulden sonra
nakit olarak ödenecektir. Ödenmeyen her bir muaccel miktar için firmadan banka teminat mektubu
alınacaktır.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:19/09/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 19.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“19.09.2005 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar özetle aşağıdaki gibidir;
1. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda yer alan net
kar rakamı üzerinden, 1 YTL nominal değerli hisse senedine nakit olarak net %100 oranında (brüt
%111,11*) toplam 4.830.000 YTL’nin net temettü olarak ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, kar payı
ödemelerine 31 Ekim 2005 Pazartesi tarihinde başlanması, bu önerinin genel kurul onayına
sunulması, (* Gelir Vergisi tevkifatına tabi kar payı kısmı üzerinden gerekli tevkifat yapılacaktır).
2.
01.07.2004/30.06.2005 özel mali dönemini kapsayan 2005 yılı olağan genel kurulunun 11 Ekim
2005 Salı günü saat 11:00’de yazılım tesisimizin bulunduğu GOSB, Şahabettin Bilgisu Cad. No: 609,
41480 Gebze Kocaeli adresinde yapılması,
3. Şirketimiz sermayesinin 9.660.000 YTL enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan “Sermaye
Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabından karşılanmak suretiyle, %200 bedelsiz artırılarak 4.830.000
YTL’den 14.490.000 YTL’ye çıkartılması,

4.

Şirket sermayelerinin ve hisse değerlerinin YTL’ye dönüştürülmesine ilişkin 15.12.2004 tarih ve
25671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TTK’daki vaki değişiklik nedeni ile, Şirket esas
sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesinin yasaya uygun hale getirilmesi ve gerekli değişikliğin
yapılması,
Bilgilerinize sunarız.”
Olağan Genel Kurul gündem maddeleri ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:20/09/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 20.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
19.09.2005 tarihli özel durum açıklamasına ek.
“Şirketimiz 19.09.2005 tarihli YK kararında belirtilen “1 YTL nominal değerli hisse senedine nakit olarak
net %100 oranında (brüt %111,11) toplam 4.830.000 YTL net temettü ödemesi”ne isabet eden Gelir
Vergisi tutarı 536.666,67 YTL olup, buna göre ödenecek temettüye ait brüt toplam 5.366.666,67 YTL’dir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:28/09/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“19 Eylül 2005 tarihinde alınan Sermaye Artışı ve Hisse Değerlerinin YTL’ye dönüştürülmesine ilişkin YK
kararı gereği 28 Eylül 2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmış olup Esas Sözleşme
Tadil Lahiyası örneği ektedir.”
Tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:11/10/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.10.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin 01.07.2004-30.06.2005 özel hesap dönemine ait Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı
11.10.2005 tarihinde (bugün) saat 11:00’de Yazılım Tesisimizin bulunduğu GOSB’da yapılmıştır.
Anılan Genel Kurul’da TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan net kar rakamı
üzerinden birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 1 YTL nominal değerli hisse senedine nakit olarak
net %100 oranında (brüt %111,11) toplam 4.830.000 YTL’nin net kar payı (brüt 5.366.666,67 YTL) olarak
ortaklara nakden dağıtılmasına, kar payı ödemelerine 31 Ekim 2005 Pazartesi tarihinde başlanmasına,
kalan karın yasal yükümlülükler düşüldükten sonra olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde
tutulmasına,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçi’nin ibrasına,
2006 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; Mehmet Tuğrul Tekbulut, Turgay
Aytaç, Talat Müge Peri, Necmi Yavuz Yalçın, Gülten Halıcı, Metin Çağlar ile Patrick J. Keating’in Yönetim
Kurulu Üyesi, Murat Đsmail Ülman’ın da Denetçi olarak seçilmelerine,
Şirketimizin 01.07.2005-30.06.2006 özel mali dönemi ve izleyen mali yıl için SPK düzenlemelerine uygun
bağımsız denetim çalışmalarını yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilmiş bağımsız denetleme
kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesinin
kabulüne
Oy birliği ile karar verildi.
Ayrıca 1 Temmuz 2004-30 Haziran 2005 tarihleri arasındaki özel mali döneme ilişkin şirketimizin yaptığı
bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunuldu.
Genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazirun cetveli ekte yer almaktadır.”
Yapılan bağışların toplam tutarının 51.488,11 YTL olduğu hususunun da yeraldığı toplantı tutanağı ekte
yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:11/10/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 11.10.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimiz Yönetim Kurulunun, 19 Eylül 2005 tarihinde yapılan toplantısında almış olduğu:
“Şirketimiz sermayesinin ve hisse değerlerinin YTL’ye dönüştürülmesi ile ödenmiş sermayesinin,
enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan “Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabından
karşılanmak suretiyle toplam 9.660.000 YTL (%200) bedelsiz artırılarak 4.830.000 YTL’den 14.490.000
YTL’ye yükseltilmesine ve bu nedenle ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi
kararı”
ile ilgili olarak SPK’na onay alınmak üzere 28 Eylül 2005 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
Kurulca tarafımızdan istenen diğer bilgi ve belgeler de esas sözleşme değişikliği değerlendirmesi için 10
Ekim 2005 tarihinde sunulmuştur.”

 •   •  •   •  •   • 
TARĐH:12/10/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 01.07.2004-30.06.2005 özel hesap dönemine ilişkin nakit kar
paylarının 2005 yılı kar payı kuponu karşılığında 31.10.2005-04.11.2005 tarihleri arasında aşağıdaki
adreslerde, bu tarihten sonra şirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiştir.
Başvuru Yerleri:
Şirket Merkezi,
Ankara ve Đzmir Satış Müdürlükleri,
GOSB Kampüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:07/11/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 07.11.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin 7 Kasım 2005 tarihli yönetim kurulu toplantısında, ticari faaliyet merkezinin "Đstanbul Đli,
Kadıköy Đlçesi, Reşitpaşa Sokak, No:34/A1 Kızıltoprak" adresinden "Đstanbul Đli, Kadıköy Đlçesi, Bayar
Caddesi, Şehit Đlknur Keleş Sokak, Dural Plaza, No:3, Kat:2 Kozyatağı" adresine nakledilmesine karar
verilmiş olup, merkez ofisine daha önce olduğu gibi (0216) 579 80 00 nolu telefon ve (0216) 579 80 48
nolu faks numarasından ulaşılabilecektir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:14/11/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 14.11.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Kasım 2005 tarihinde yapılan toplantısında "Mevcut denetim komitesi
üyeleri Turgay Aytaç ve T.Müge Peri'nin Denetim Komitesi üyeliğinden ayrılmalarına, yeni denetim
komitesi üyesi olarak
bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Patrick J. Keating ve Metin Çağlar'ın atanmalarına" oy birliğiyle
karar verilmiştir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:24/11/2005
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 24.11.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin 01.07.2004-30.06.2005 özel hesap dönemine ait 11.10.2005 tarihinde düzenlenen Yıllık
Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımıza, 1 YTL nominal değerli hisse senedi karşılığında net
%100 oranında olmak üzere toplam 4.830.000 YTL net kar payının (brüt %111,11; 5.366.666,67 YTL)
nakden dağıtılmasına, kar payı ödemelerine 31 Ekim 2005 Pazartesi tarihinde başlanmasına karar
verilmişti. Şu ana kadar yapılan kar payı ödemeleri sonucu net 4.830.000 YTL kar payı tutarının
3.420.405,06 YTL kısmı kurumlara bakiye 1.409.594,94 kısmının ise kişilere ait olduğu görülmektedir.
Gerçek kişilere ödenen kar payları üzerinden 24 Kasım 2005 itibarıyla (bugün) mesai sonuna kadar
muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gereken gelir vergisi tevkifatı tutarı 105.077,33 YTL olarak
hesap edilmiştir. Hesaplamanın yapılması esnasında daha önce nakit kar dağıtımına tabi tutar üzerinden
%10 oranında gelir vergisi stopajı yapılması gerekeceğinden hareketle %111,11 olarak bildirmiş
olduğumuz brüt kar payı oranının aslında Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 62. maddesi uyarınca, ilgili
dönem kazancımıza yatırım indirimi uygulanmış ve %19,80 oranı esas alınarak gelir vergisi stopajı
hesaplanmış olduğundan tam mükellef kurumlara yapılacak kar dağıtımı nedeniyle ayrıca söz konusu
%10 oranında stopaj yapılmasının gerekmediği dolayısı ile kar payı dağıtımı nedeni ile oluşacak toplam
brüt kar payı oranının tekrar hesaplanması gerektiği anlaşılmıştır.
Buna göre, net kar payı tutarı 4.830.000 YTL’nin yatırım indirimi düşüldükten sonraki (4.830.0001.589.561,69=) 3.240.438,31 YTL kısmı prensip olarak %10 stopaja tabi olmakla birlikte net 4.830.000
YTL tutarlık kar payı ödemelerinin 3.420.405,06 YTL kısmı için kurumlara brüt 3.675.374,51 YTL ödenmiş
olması gerekmekte iken kurumlara fiilen 3.800.450,03 YTL, bir diğer deyişle 125.075,52 YTL fazla kar
payı ödemesi yapılmıştır. Farkın 124.741,08 YTL kısmı tek bir kuruma yapılan kar payı ödemesine ait
olup ilgili kurum gerekli iade işlemini yapmıştır. Fark 334,44 YTL için de diğer ödeme yapılan kurumlarca
iade edilmesine yönelik yazı yazılacaktır.
Sonuç olarak, 1 YTL nominal değerli hisse senedi karşılığında net %100 oranında olmak üzere toplam
4.830.000 YTL net kar payının brüt tutarı 5.190.046,78 YTL (=3.675.374,51+1.409.594,94+105.077,33)
oranı ise %107,45438’dir. “
 •   •  •   •  •   • 

