TARĐH:04/01/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.12.2006 yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Aralık 2006 tarihli toplantısında; 1 Temmuz-30 Haziran özel hesap
döneminin 1 Ocak-31 Aralık şeklinde değiştirilmesi nedeniyle, şirket ana sözleşmesinin Hesap Dönemi
başlıklı 16. maddesinin değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'ndan ön izin alındığından, sözleşme tadilinin görüşülüp karara bağlanması hususunun genel
kurulun onayına sunulmak üzere; olağanüstü genel kurul toplantısının 16 Ocak 2007 Salı günü saat
11:00'de; A grubu imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısının ise saat 11:30'da Gebze
Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi No:609 41480 Gebze/Kocaeli adresinde
yapılmasına, oy çokluğu ile karar verilmiştir."
Ana sözleşme tadil metni ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH: 16/01/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 16.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin 16.01.2007 tarihli (bugün) Adi ve Đmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
sırasıyla saat 11:00 ve 11:30'da Yazılım Tesisimizin bulunduğu GOSB'da yapılmıştır.
Anılan Olağanüstü Genel Kurul'da; Şirketin faaliyet gösterdiği 1 Temmuz-30 Haziran hesap döneminin 1
Ocak-31 Aralık şeklinde değiştirilmesi nedeniyle, şirket ana sözleşmesinin Hesap Dönemi başlıklı 16.
maddesinin Maliye Bakanlığı Gelir Đdaresi Başkanlığının 11.12.2006 tarih ve 5033-4 sayı, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 22.12.2006 tarih ve 2299 sayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret
Müdürlüğü'nün 25.12.2006 tarih ve 10137 sayılı ön iznine ekli tadil layihasındaki biçimiyle değiştirilmesine
ve tadil layihasındaki biçimiyle ilk hesap döneminin 01.01.2007 tarihinden başlayıp 31.12.2007 sona
ermesi hususu onaylanmış olup; toplantı tutanakları, hazirun cetvelleri ekte yer almaktadır."
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile A Grubu Đmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısına ait tutanaklar ekte yayınlanmaktadır.
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH: 16/01/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 16.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin 16.01.2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, yurtdışı faaliyetlerine başlanması
görüşülmüş olup, yurtiçi satışlarının yanısıra, başta Azerbeycan, Rusya Federasyonu, Kazakhistan,
Romanya ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere faaliyetlerini sürdürdüğü dış pazarlarda büyüme sağlamak
hedefindedir. Bu bölgelerde kurulacak ve geliştirilecek satış kanallarının ayrı bir şirket yapısı altında
organize edilmesi ve bu şirketin sunduğu teşvikler, altyapı hizmetleri, bölgedeki müşterilere ortak yakınlığı
nedeniyle Dubai de olması düşünülmektedir. Dubai’de sözkonusu şirketin kuruluşu için ön fizibilite
çalışmalarına başlanılmasına, şirket kuruluşu için gerekli danışmanlık ve hizmet sözleşmelerinin
imzalanması için Đcra Kurulu Başkanımız Ali Güven’e yetki verilmesine karar verilmiştir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:29/01/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 29.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin 29.01.2007 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Dubai Internet City’de Serbest Bölge
Kuruluşu (Free Zone Establishment) niteliğinde sınırlı sorumlu bir şirketin kuruluşu için Dubai’de mukim
bir avukatlık şirketine yetki verilmesine karar verilmiştir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:14/02/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 14.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 9 Şubat 2007 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca, şirketin mevcut
projelerinin tamamlanma aşamasına gelmesi ve ürün geliştirme faaliyetlerinde yatırımın büyük kısmının
tamamlanarak ürünlerin pazarlama aşamasına gelinmesi nedeniyle organizasyon yapısının yeniden
değerlendirilerek daha verimli hale getirilmesine karar verilmiştir. Bu nedenlerle 8 belirli süreli 21 de
belirsiz süreli personelin iş sözleşmesi feshedilmiştir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:15/02/2007

HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.02.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin 13 Şubat 2007 tarihi itibariyle personel sayısı 285 kişi idi. 14 Şubat 2007 tarihinde 29
personelin iş sözleşmesinin feshedilmesinden sonra personel sayısı 256 kişi olmuştur.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:19/04/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 18.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz KOBĐ'ler için geliştirdiği ve KOBĐ'lerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir ERP çözümü olan
GO'yu bugün bir basın toplantısı ile iş ortaklarına ve tüm kamuoyuna duyurmuş, satışa da
sunmuştur.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:19/04/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 19.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin 19.04.2007 tarihli yönetim kurulu toplantısında Dubai Technology and Media Free Zone,
Dubai, Birleşik Arap Emirliklerinde Logo Business Solutions FZ-LLC sermaye taahhüdü verilmesine,
yönetim kurulu ve müdürünün atanmasına karar verilmiştir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:07/05/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 07.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“7 Mayıs 2007 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
1- Şirketimizin 01.07.2006/31.12.2006 Mali dönemi kapsayan 2006 yılı Olağan Genel Kurulu’nun 30
Mayıs 2007 Çarşamba günü saat 11:30’da, Yazılım Tesisimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi
Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No:609, Kocaeli adresinde yapılmasına,
2- Genel Kurul Toplantısının ve Gündemin TTK 368 hükmü, Şirket Ana Sözleşmesinin 15’nci maddesi
uyarınca en az iki hafta önceden ilan edilmesine,
3- Şirketimizin 1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık 2006 arasındaki mali döneme ilişkin bilanço, gelir tablosu,
Yönetim Kurulu faaliyet, Denetçi Raporları, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları ve kar
dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin toplantı tarihinden 15 gün önceden “Đstanbul, Kadıköy,
Kozyatağı, Bayar Caddesi, Şehit Đlknur Keleş Sokak, Dural Plaza, No:3, Kat:2” adresi olan şirketimiz
merkezinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulmasına,
4- Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere yasal süre içinde başvuran ortaklarımıza veya SPK Seri:IV,
No:8 sayılı tebliğine uygun olarak başvuran vekillerine katılma belgelerinin verilmesine,
5- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đl Müdürlüğü’ne belirtilen gün ve saatte Bakanlık Komiseri
bulundurulması için başvurulmasına,
karar verilmiştir.
Đlgili Yönetim Kurulu Kararı ektedir. ”
Genel Kurul Toplantı gündemini de içeren Yönetim Kurulu kararı ekte yayınlanmakta olup, gündem
maddeleri arasında
•
Şirketin 5 Ekim 2006 tarihli Olağan Genel Kurulunda 01.07.2006-30.06.2007 tarihleri arasında
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca bağımsız denetime ilişkin görevlendirilen
Bağımsız Denetim firması ile bu defa özel mali dönemdeki vaki değişiklik nedeniyle 30.06.200731.12.2007 dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen “ek bağımsız denetim
sözleşmesi”nin ve sözleşme süresinin görüşülmesi, karara bağlanarak onaylanması
hususu da yer almaktadır.
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:30/05/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Şirketimizin 01.07.2006-31.12.2006 arasındaki kıst mali döneme ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30
Mayıs 2007 (bugün) saat 11:30'da Yazılım Tesisimizin bulunduğu GOSB'da yapılmıştır. Olağan Genel
Kurul'da alınan kararlar özetle aşağıdaki gibidir:
Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket kar dağıtım politikası
hakkında Şirket Yönetim Kurulumuzun 08.09.2006 tarih ve 2006/12-2 sayılı kararı uyarınca genel
kurulumuzun onayına sunulan yönetim kurulu kararı okundu;
SPK'nun 27.01.2006 tarih 4/67 sayılı toplantısı gereği hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların

kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikalarına yıllık faaliyet raporlarında yer
vermeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklamaları, kurumsal yönetim ilkelerinin
uygulaması çerçevesinde kar dağıtım zorunluluğunun kaldırılabileceği dikkate alınarak; Şirketimiz
Yönetim Kurulunca genel ekonomik şartlar, uzun vadeli yatırım finansman ve iş planları ile karlılık durumu
dikkate alınarak, TTK ve SPK düzenlemeleri ile ana sözleşmemize uygun şekilde hesap edilen
dağıtılabilir net dönem karını en az %30'unu ortaklarına kar payı olarak dağıtılmasına, dağıtılacak kar
payı nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay
dağıtılması suretiyle yapılabilmesine, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az
olması durumunda söz konusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine ve bu kar payı
dağıtım politikasının yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmesine,
2008 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere; yönetim kurulu üye sayısının 5
olarak belirlenmesine; yönetim kurulu üyeleri olarak; Şirket Ana Sözleşmesi 8'inci maddesi uyarınca A
Grubu hissedar temsilcisinin önerdiği, T.C. uyruklu; Mehmet Tuğrul Tekbulut, Turgay Aytaç, Talat Müge
Peri, Ali Güven ile SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak Metin Çağlar'ın
seçilmesine,
Yeni dönemde ana sözleşme 11'inci maddesi uyarınca Denetçi olarak görev yapmak üzere, A Grubu
hissedar temsilcisi tarafından gösterilen; T.C. uyruklu Kordonboyu Sokak No:6/1 Kalamış, Kadıköy,
Đstanbul adresinde mukim Abdurrahim Aycan Atabay'ın bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak
üzere denetçi olarak seçilmesine,
Şirketimizin 5 Ekim 2006 tarihli olağan genel kurulunda 01.07.2006-30.06.2007 tarihleri arasında,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca bağımsız denetime ilişkin görevlendirilen Bağımsız
Denetim firması ile bu defa; kıst mali dönemdeki vaki değişiklik nedeniyle 30.06.2007-31.12.2007
dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca imzalanması uygun görülen "ek bağımsız denetim sözleşmesi"
incelendi. Sözleşmenin aynen kabulüne,
oy birliği ile karar verilmiş olup,
Şirketimizin 1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasındaki kıst mali döneme ilişkin toplam 87.970
YTL tutarında bağış yaptığı ve bağışların önemli bir kısmının nakit ödeme ve ürünlerimizin çeşitli
vakıflarda ve kurumlarda fiilen kullanılmasına olanak sağlamaya yönelik ürün bağışı şeklinde yapıldığı
tespit olunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.
OGK Toplantı tutanağı, haziran cetveli ektedir."
Ekte yayınlanmakta olan genel kurul toplantı tutanağında;
1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasındaki mali döneme ilişkin karın dağıtılıp dağıtılmaması
konusunda 1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık 2006 hesap döneminde Şirket kayıtlarında dönem zararı
oluştuğundan Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda 1 Temmuz 2006
ile 31 Aralık 2006 hesap dönemine ilişkin olarak ortaklara herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına karar
verildiği hususuda yer almaktadır.
 •   •  •   •  •   • 
TARĐH:31/05/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz, bugün tarihli imzaladığı anlaşma ile DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
(member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) şirketine muhtelif şirket satınalma potansiyellerinin
araştırılması ve stratejik ortaklık olasılıklarının değerlendirilmesi ile ilgili her türlü araştırma ve teknik
hizmeti vermesi ve Şirketimiz adına görüşmelerde bulunması için yetki vermiştir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:06/06/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 06.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin daha önce Dubai'de başlattığı şirket kuruluşu ve yapılanması çalışmaları sonuçlanmış ve
Dubai ofisinin tanıtımı Türk ve Körfez ülkeleri basın mensuplarının katılımıyla 4 Haziran 2007 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:12/06/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 12.06.2007 tarihinde gelen 11.06.2007 tarihli yazısı aşağıya
çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Logo Yazılım-Koç Sistem ortak girişiminin Türk Telekom ile yaptığı Kurumsal Kaynak Yönetimi Yazılımı
Sözleşmesi tarafların tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşması ile 8 Haziran 2007 tarihi itibariyle
tamamlanmış ve sona erdirilmiştir. Türk Telekom söz konusu Kurumsal Kaynak Yönetimi Yazılımı
Sözleşmesi kapsamında Logo Yazılım'dan almayı taahhüt ettiği tüm ürünleri satın almış ve buna ilişkin
bedelleri ödemiştir.”
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:20/06/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borsa Başkanlığı tarafından 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 istenen
açıklamaya cevaben gönderdiği 20.06.2007 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durum
olmadığını bildirmiştir.
 •   •  •   •  •   • 

TARĐH:07/11/2007
HABER:
LOGO

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 07.11.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimiz, 31 Mayıs 2007 tarihinde DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (member firm of
Deloitte Touche Tohmatsu) şirketi ile muhtelif şirket satınalma potansiyellerinin araştırılması veya stratejik
ortaklık olasılıklarının değerlendirilmesi için yaptığı anlaşma kapsamında muhtemel ortaklık görüşmelerini
yürütmek için yabancı yatırımcılarla gizlilik anlaşmaları imzalamıştır.”
 •   •  •   •  •   • 

