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Papilon Savunma-Gflvenlik Sistemleri BiIiim
Mühendislik Hizmetleri Ithalat !hracat Sanayi ye Ticaret A.$.
Mebusevieri Mahallesi Ergin Sokak No:9/1
cankaya Ankara
06 Kasim 2019
Ilgi: Borsa Istanbul A.$. ("BIAS" veya "Borsa Istanbul") Kotasyon Yonergesi' nin 7 nd
maddesinin beinci fikrasi He 8 mci maddesinin birinci fikrasinin (e) bendi kapsaminda talep
edilen hukukçu raporudur.
VII-128.1 sayili Pay Teblii'nin ("Teblig") ilgili hUkUmlerl uyannca, Papilon SavunmaGüvenlik Sistemleri Biliim MUhendislik Hlzmetleri Ithalat thracat Sanayi ye Ticaret Anonim
$irketi'nin ("Sirket") mevcut paylari He sermaye artinmi neticesinde ihraç edilecek yeni
paylarinin haika arzi ye Borsa !stanbul'da iIem görmesi çalimalan kapsaminda ibu hukukçu
raporu ("Hukukçu Raporu" veya "Rapor") tarafiniza, Borsa !stanbul'a ye talep edilmesi
haiinde Sermaye Piyasasi Kurulu'na ("SPK") sunulmak Uzere arz edilmektedir.
Ibu Hukukcu Raporu, Borsa tstanbui Kotasyon YUnergesi'nin "Kotasyona P4kin Gene!
Esaslar" ba1ikli 7 nci maddesinin beinci fikrasi ye "Yildiz Pazar ye Ana Pazar Kotasyon
artlari" bahkii 8 mci maddesinin birinci fikrasinin (e) bendi çerçevesinde, bagimsiz hukukcu
sifattyla hazirIanmitir.
Rapor, Sirket tarafindan tarafimiza sunulan Ek-l'de belirtilen bilgi ye beigeier iiginda
bazirlanmi olup, ibu Rapor'da aksi belirtilmedigi sUrece söz konusu belgeler orijinailerinden
incelenmitir.
Ibu Hukukcu Raporu imzaiandigi 06/11/2019 tarihi itibariyle mevcut durumu yansitmakta
olup, Rapor konusunda ileriye yonelik gUnceileme taahhUdUmUz bulunmamaktadir. Avukatlik
büromuz mensubu avukatlar, 1136 sayili Avukatlik Kanunu cercevesinde TUrk hukuku
konuiannda mUtalaa verebilmekte olup, ibu Hukukçu Raporu bu cercevede Sirket'in TUrk
mevzuati kapsaminda gerçek1etirdigi faaliyetleri ye hukuki durumu konusunda hazirlanmitir.
Yukarida bahsedilen belgelerin incelenmesi neticesinde, 06/11/2019 tarihi itibariyle Hukukcu
Raporu kapsaminda aagida izah edilen sonuçlara van1mitir.
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1.

SIRKET BILGILERI

1.1. Kurulu§ ye Unvan
Sirket, "Papilon Savunma-GUvenlik Sistemleri Biliim Muhendislik Hizmetleri Ithalat thracat
Sanayi ye Ticaret Limited Sirketi" unvani ye 10.000,00-TL (on bin Ttrk Lirasi) kurulu
sennayesi He 18/12/2012 tarihinde, Ankara Ticaret Sicili MudUrlugu'ne 322946 sicil numarasi
He tescil edilmek suretiyle 99 yil sure için kuru1mutur. 06/12/2016 tarihinde Ankara Ticaret
Sicili Mudurlugu nezdinde tescil edilen, 01/10/2016 tarihli genel kurul toplantisinda oybiriigi
He kabul edilen esas s6z1eme degiik1igiy1e 99 yfilik sUre siniri ka1din1mi, 5irket'in sUresiz
ekilde faaliyetierine devam edecegi kabul ediimitir.
Sirket'in kuru1utaki ortaklik yapisa, aagida 1 numarali tabioda belirtildigi gibidir.
Tablo 1: Kuru1u ortaklikyapzsi
Ortak

Pay Adedi

Pay Deeri

Papillon AO

80

8.000,00 TL

GOne! Sadigova

20

2.000,00 TL

Toplam

100

10.000,00 TL

5irket'in kuru1uu, TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin ("TTSG") 24 Aralik 2012 tarih ye 8221
sayih nUshasinda han edi1mitir. Ortakiar kurulunun 01 Ekim 2016 tarih ye 10 sayili karari
cercevesinde, 5irket tUr degitirerek, limited §irketten anonim §irkete döntimUtUr. TUr
degiik1igi nedeniyle tadil edilen 5irket esas s6z1emesi, 06/12/2016 tarihinde Ankara Ticaret
Sicili MudUriugU nezdinde tescil edi1mi ye 12/12/2016 tarih ye 9217 sayih TTSG'de Han
edi1mitir. TUr degiikiiginden sonra Sirket'in yeni unvani, Papilon Savunma-GUvenlik
Sistemieri Biiiim Muhendisiik Hizmetieri Ithalat thracat Sanayi ye Ticaret Anonim 5irketi'dir.
Sirket esas söziemesinin 6362 sayili Sermaye Plyasasi Kanunu'nun ("SPKn") amaç ye ilkeleri
He SPK dUzenlemelerine uygun hale getirihnesi amaciyla, SPK ye Ticaret Bakanhgi'ndan
("Bakanlik") aiinan izinler cercevesinde, 17 Nisan 2019 tarihli olaganustU genel kurul
toplantisinda, 5irket esas s6z1emesi tadil ediimi olup, söz konusu esas sözieme degiikiigi 24
Nisan 2019 tarihinde Ankara Ticaret Sicili MudUriugU nezdinde tescil ediimitir.
1.2. Faaliyet Konusu
24 Nisan 2019 tarihinde Ankara Ticaret Sicili MudurlUgu nezdinde tescil edilen 17 Nisan 2019
tarihli oiaganustU genel kurul toplantisinda tadil edilen Sirket esas s6z1emesinin "Amac ye
Konu" balikh maddesine gore, Sirket'in amaci ye bahca faaliyet konulari, aagidaki gibidir:
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1- Sirket tUrn tUzel kii kurum ye kurulu1arin ihtiyaclarini kari1amak Uzere, bilgisayar ye
bilgisayar donanim ye sistemleri kurmak, her türlU yazilim ye donanim faaliyetleri lie
servis hizmetleri vermek, internet uzerinden her türlü bilgi, ses ye gorUntu hizmetleri
vermek, savunma ye guvenlik alaninda kul Ian iIan her tUrlU araç ye gerecler için yazilim
sistemleri yazmak, kurulumlarini yapmak ye bunlarin bakim, onarim ye servis
hizmetlerini vermek, web siteleri hazirlarnak ye hizmetlerini vermek, her türlU bilgi
gUvenligi ye bilgi tespitine yonelik yazilim, donanim ye sistem geIitirrnesi, her türlü
biyometrik cihaz, yazilim ye sistemierin Ureti!mesi, ge1itiriIrnesi, entegrasyonu, veri ye
goruntu i1eme sistemlerinin oiuturuImasi, veri ye görUntU aktarimi, veri ye göruntU
anaiiz ye veri madenciligi i1em1erinin yapilmasi, bilgi teknoiojileri i zekasi
çozUrnlerinin üreti!mesi, kuruimasi, alimi, satimi, bakim, servis, garanti ye onarim
hizmetlerini yapmak ye her tUrlU eiektronik bilgi sistem arac ye gereclerinin Uretirnini
yapmak, almak, satmak, ithal ye ihraç etmek, yurt içinde ye yurt diinda ihalelere
katilmak, taahhUtlerde bulunmak, bu amaçia kuru!mu veya kurulacak irketIere ortak
olmak, ortak almak, devretmek veya devralmak.
2-

Her tUrlü eiektronik cihaziarin ye bu cihaziara ait yedek parcalann alirnini, satimini,
ithalatini ye ihracatini yapmak, biIiim sistemlerinde kuilanilan her tUrlU maizernelerin,
bilgisayarlarin, bilgisayar program yazilimlarin alirnini satimini yapmak, ilgili resmi
kurum ye kuru1u1ardan izinler almak kaydi lie savunma ye guvenlik, kriminal, kamera,
kimlik yönetim sistemleri, akiiii kart sistemleri, kimlik ye pasaport gibi veri taiyan
rnekanizrnaiar, yUz tanimi, iris tanimi, parmak izi, parmak darnar, avuç darnar, avuç izi
ye davranitan kimlik tespit, geqi§ kontrol, gUvenlik ye kriminaiistik sisternier, sinir
gUvenligi, geni ye dar bolge olay yönetimi, kriz yönetimi alaninda kullanilan yeni
yazilim sisterni programiari yazmak, bu alanda yazilim ye programiari ge1itirmek,
donanim, kurulum, servis, entegrasyon, proje ge1itirrne, konusu ile ilgili gerek yurt
içinden ye gerekse yurt diindan hizmetler satin almak, satmak, ihalelere katiimak,
taahhUtlerde bulunmak, mUhendisiik hizmetleri vermek, bu konuda yurt icinde ye yurt
diinda faaliyet gosteren §irketlere ortak olmak veya ortak almak, devralmak ye
devretrnek.

3- Tuzel kii, kurum ye kuru!uIarin ihtiyaclarini kariIamak uzere savunrna sanayinde
ku!laniian rnakine, cihaziari, yedek parca, balistik maizemeler ye sisternierin imalatini
yapmak, bunlari almak satmak, ithal ye ihraç etmek, yazilim sistemleri kurrnak, kuru1mu
yazilim sisternierine servis bakim, onarim ye guncelleme hizmetleri vermek, yurt icinden
ye yurt diindan rnUhendislik hizmetleri satin almak, satmak ye konusu ile ilgili i1etiirn
ye telekomUnikasyon cihaz, sistem ye hizmetierinin aiim ye satiini yapmak, ithal ye ihrac
etmek, her nevi bilgi iIem hizmetlerini ifa etmek, bu rnaksatla bilgi haziriarnak, kontrol
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etmek, bilgisayar programlari yapmak, bu amacia bilgisayar sistemleri kurmak veya
kuruimu bilgisayar sitemlerinden faydalanmak, kurulmu bilgisayar sistemlerini
kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak, ithal ye ihraç etmek.
4- Turn resmi, özel tUzel kii kurum ye kuruiuiar için web tabanh siteler ye e-mail adresieri
kurmak, kiralamak, kiraya vermek, servis hizmetleri vermek, almak ye satmak, bilgisayar
ye iletiim sektörU igin gerekli izinleri almak §arti ile her tUrlU egitim hizmetleri vermek,
egitim hizmetleri almak, gerek yurt içinde ye gerekse yurt diindaki kli, kurum ye
kuruiu1ara bu amacla verilecek egitim hizmetierine danimanhk ye aracilik etmek,
lisanslar ye sertifikalar vermek.
5- Sirket gerek konusu He ilgili ye gerekse baka mal ye hizmet tiretimierinde aratirma ye
ge1itirme çahmalan yapmak, bu konularda mtihendislik ye mUavirlik hizmetleri
vermek, kendi alarnnda ar-ge çahmalari yapmak, üretimde kalite ye verimliligin
arttiriimasi konusunda çalimalar yapmak, bu konu He ilgili egitim faaliyetlerinde
bulunmak, gerek teknik ye gerekse teknolojik alanda çahma1ar yapmak sureti He faaliyet
alaninda o1uacak probiemlerin çözUmtine yardimci olacak ça1imalan yapmak ye
yaptirmak.
6- Gerek teknik, gerekse bilgisayar ye elektronik maizemelerinin Uretimi yapmak, baka
fabrika ye tesislerde Uretilen bilgisayar ye eiektronik maizemelerin, her tUrlU yazilirn ye
otomasyon sistemierinin alirnini ye satimini yapmak, taahhUtlerde bulunmak, bu konuda
agilmi§ ihalelere katilmak, taahhUt konusu ileri yapmak, devralrnak ye devretmek.
7- Konusu He ilgili ticaret ye pazariama yapmak, ithaiat, ihracat, mümessiliik hizmetleri
sunmak ye benzeri iieri yapmak.
8- Konusu He ilgili olmak arti He temsilcilik, kornisyoncuiuk, acentalik, toptancihk, bayilik,
ithalat, ihracat, taahhUt pazariamacihk, ticaret i1eri yapmak, acmak.
9- Sirket'in amaci He ilgili olarak marka, ihtira berati, ilsans, patent, know-how gibi hakiari
ye her çeit muikiyet hakianni elde etmek, bu hakian geri almak, kendi hakiarini devir
etmek ye anlamaiar yapmak.
10- Sirket'in amaci ye herhangi bir ii He alakali ye lUzumiu gayrirnenkui nakil vasitasi, tesis
ye makineleri ye buniara alt hakian satin almak, kiralamak, kiraya vermek, i1etmek,
ipoteidi ye serbest her tUriü menkul ye gayrirnenkul He emtiayi geri almak.
11- 5irket' in igai konulanni gerçekietirmek igin Sermaye Piyasasi Kuruiu'nun beliriedigi
esasiara uymak kaydiyia iç ye di§ piyasaiardan kisa uzun ye orta vadeli istikjgtjW
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akdetmek, krediler temin etmek, herhangi bir senedi tanzim, kabul veya ciro etmek,
Sirket'in gayrimenkul mallarini kismen veya tamamen ipotek etmek, rehin olarak vermek
veya sair i1em1er1e bunlarin tediyesini teminat altina almak ye ayrica Sirket alacakiarini
temin için baka1arinin gayrimenkul mallari uzerinde Sirket lehine ipotek tesis etmek,
bunlari rehin olarak almak, Sirket lehine ipotekieri fek etmek.
12- Kamunun aydinlatilmasini teminen sermaye piyasasi mevzuati çerçevesinde gerekli özel
durum açiklamalarini ye mevzuatin gerektirdigi gerekli i1em1eri yapmak suretiyle,
sermaye piyasasi mevzuatinin örtulU kazanc aktarimina i1ikin duzenlemelerine aykiri
olmamak ye yatirim hizmet ye faaliyeti tekiI etmemek kaydiyla; Sirket'in mevzuuna
giren iIer için ye bu i!er He ilgili itiga1 etmek üzere irket kurmak ye kuruImu ya da
kurulacak irket!ere kurucu ortak ya da hissedar olarak itirak etmek, bunlarin hisselerini
veya tahvillerini veya diger menkul kiymetlerini aracilik yapmamak kaydi He satin almak,
satmak, rehin gostermek, rehin almak, bunlar Uzerinde intifa hakki kurmak, intifa hakki
edinmek, Sirket'in iIeri He ilgili olarak baka gercek ye tUzel kii1erle vergi kanunlari ye
sair mevzuat cercevesinde ortakliklar kurmak ye ortak iler yapmak.
13- Sermaye piyasasi mevzuatina uymak kaydiyla 5irket amaclarrni gercek1etirmek için
yerli ye yabanci sermaye He i birligi yapmak, deviet tarafindan saglanan tevik1erden
yararlanmak gayesi He giriim1erde bulunmak, tevik almak, alinml§ olan tevik1eri devir
almak, kendi Uzerine devir aldigi tevikIeri devir etmek.
14- Sirket amaçlarini gercek1etirmek için her WHO hakki iktisap ye borcu iltizam etmek,
lUzum gorecegi menkul ye gayrimenkul mallari iktisap etmek, satmak, devretmek, bunlar
Uzerinde her tUrlÜ ayni ye ahsi hakiar ye mUkellefiyetler tesis etmek.
15- Yönetim kurulu karari He ilgili mevzuat hükumlerine uygun olarak tahvil, finansman
bonosu ye borçlanma araci niteligindeki diger sermaye piyasasi arac!arini ihrac etmek.
16- Sermaye piyasasi mevzuatinin örtUlÜ kazanç, aktarimi dUzenlemelerine ye ilgili diger
mevzuat hUkUmlerine aykiri!ik gercek1etirmemek, gerekli özel durum açiklamalarrni
yapmak ye yil içinde yapilan bagi1ari Genel Kurulda ortakiarin bilgisine sunmak artiy1a,
5irket amaç,ve konusunu aksatmayacak §ekilde bagi§ ye yardimda bulunmak.
5irket'in yukarida belirtilen amaç ye konusunda degiik1ik yapilmasi halinde Ticaret
Bakanligindan ye Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan gerekli izinlerin alinmasi gerekmekt(
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1.3.

Sermaye, Pay Sahipligi Yapisi ye Paylar

a.

Kurulu Sermayesi ye Sermaye Artirimlari

Yukarida aciklandigi Uzere, Sirket bir limited irket olarak 2012 yilinda 10.000,00 TL kuruIu
sermayesi He kuru1mutur.
Sirket'in kurulu§ sermayesi ye kuru1uundan bu yana gercekletirdigi sermaye artirimlari,
aagida 2 numarali tabloda gosterildigi gibidir.
Tablo 2: $irket 'in Kurulucundan Bu Yana Gerçekletirdii Sermaye Artirimlari

Genel Kurul ye TTSG Tarih
Tescil Tarihi
ye Sayisi

Kuru1u
Sermayesi

Genel Kurul: -

Tarih:

Tescil:

24/12/2012

18/12/2012

Sayi: 8221

Genel Kurul:
Sermaye
Artirimi

24/04/2013
Tescil:

03/05/2013

Genel Kurul:
Sermaye
Artirimi

15/05/2015
Tescil:

27/05/2015

Sermaye
Artirimi

Genel Kurul:

25/12/2018

Yeni
Sermaye
(TL)

Artirim Kaynagi

10.000

Sirket sermayesinin tamami kurucular
tarafindan taahhUt edilip, ¼'ü nakden
ödenmitir. Sermayenin ödenmemi
bölUmunun 30/11/2013 tarihinde
ödenmesi ongorUImutur.

200.000

Artirilan sermayenin tamami pay
sahipleri tarafindan taahhUt edilip, 'Ru
Sirket sermayesinin tescil tarihinden
once Odenmitir. Odenmemi
bOlümünUn ortakiar kurulunca
ahnacak kararlar dogrultusunda 24 ay
içerisinde Odenmesi Ongoru1mutUr.

1.700.000

Artirilan sermayenin tamami
hissedarlar tarafindan taahhüt edilip,
300.000 IL nakit olarak Günel
Sadigova tarafindan taahhut edilerek;
1.200.000,00 IL Papillon AO pay
sahibinin Sirket'ten olan alacagina
kari1ik gercek1etiri1mitir. Nakit
taahhüt edilen sermayenin ¼'U tescil
tarihinden Once ödenmi olup, kalan
%'Un ise 24 ay icerisinde Odenmesi
Ong6rU1mutUr.

30.000.000

Sirket'in dagitilmami$ 2015, 2016 ye
2017 yillari karlarindan kari1anmitir.

Tarih:

08/05/2013
Sayi: 8315

Tarih:
01/06/2015

Sayi: 8831

Tarih:
03/01/2019
(DUzeltme
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Tescil:
28/12/2018

ilani:
17/01/2019)

Sap: 9737
(DUzeitme
Ilani: 9747)

b.

Kayith Sermaye Sistemi ye Gflncel Sermaye Durumu

Sirket, SPK ye Bakanlik'tan alinan izinler cercevesinde, 17 Nisan 2019 tarihli olaganUstu genel
kurul toplantisinda, 5irket esas sözlemesini tadil etmi§ ye kayitli sermaye sistemine gecmitir.
Söz konusu esas s6z1eme degiikligi 24/04/2019 tarihinde Ankara Ticaret Sicili MUdUrlüU
nezdinde tescil edilmitir.
Kayith sermaye sisteminde Sirket'in kayith sermaye tavani 150.000.000,00 TL, cikan1mi
sermayesi ise 30.000.000,00 TL'dir. Kayith sermaye tavani dahilinde yonetim kurulu çikan1mi
sermayeyi artirmaya yetkilidir.
SPK tarafindan verilen kayitli sermaye tavani izni 2019-2023 yuan igin toplamda 5 yd
sUresince gecerlidir. 2023 yili sonunda izin venilen kayith sermaye tavanina ulailamami olsa
dahi, bu tarihten sonra yOnetim kurulunun sermaye artirim karari alabilmesi için, daha once izin
venilen tavan ya da yeni bir tavan tutani igin SPK'dan izin alinmak suretiyle gene! kuruldan 5
ph gecmemek Uzere yeni bir sUre için yetki aimmasi zorunludur. !zah edilen ekilde yetki
aimmamasi durumunda yönetim kurulu karari He sermaye artirimi yapilamaz.
Sermayeyi temsil eden paylar nama yazili olup, bu paylar kaydiletinne esaslari çerçevesinde
kayden iz!enir.
Sirket'in sermayesi, gerektiginde 6102 sayili TUrk Ticaret Kanunu ("TTK") ye sermaye
piyasasi mevzuati hUkUmleri cercevesinde artirilabilir veya azaltilabilir. YOnetim kurulu, TTK
ye sermaye piyasasi mevzuati hUkUmlerine uygun olarak, gerek!i gordugu zamanlarda (1) kayith
sermaye tavamna kadar yeni pay ihraç ederek çikanlmi sermayeyi arttlrmaya, (ii) pay
sahiplerinin yeni pay alma hakiunin sinirlandirilmasina ye (iii) nominal degeninin Uzerinde veya
nominal degerinin altrnda pay ihraci konulannda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma
kisitlama yetkisi, pay sahipleni arasmda eitsizlige yol acacak ekilde kullarnlamaz.
Yeminli Mali Müavir Mehmet Cavu§ tarafindan 15/03/2019 tarihli YMM.2702/388-007 sayili
Oz varlik tespit raporunda, yapilan inceleme Uzenine;
1. 5irket'in 31/12/2018 tarihli bilanco toplaminin 64.715.742,52.-U ol
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2. Sirket'in 31/12/2018 tarihii biiançosuna gore, Oz varlik topiaminin 62.217.960,72 TL
oldugu,
3. Sirket'in Odenmi sermayesinin ise 30.000.000,00 TL oldugu
sonuç ye kanaatine variimitir.
Sirket tarafindan verilen beyanda, Sirket kayitlarinda TTK'nin 376 ye 377 nci maddeleri
kapsaminda herhangi bir sermaye kaybi ye borca batiklik durumu bulunmadigi beyan ediimitir.
Ankara Ticaret Sicil Mudurlugu'nden alinan 14 Ekim 2019 tarihii ye 2019-GD-74249 sayili
Iflas Konkordato Beigesi'nde sicil nezdinde Sirket hakkinda herhangi bir kisitiama, iflas ye
konkordato bilgisi bulunmadigi goruimutur.
C.

Güncel Ortakiik Yapisi ye Halka Arz Edilecek Paylar

Sirket'in guncel çikariimi sermayesi 30.000.000,00 TL, kayitli sermaye tavani ise
150.000.000,00 TL'dir.
Sirket'in 17/04/2019 tarihii oiaganUstu genel kurul toplantisinda tanzim edilen hazir bulunaniar
listesi ye Ankara 11. Noteri tarafindan 25/12/2018 tarih ye 25047 yevmiye numarasi He
onayIanmi olan Sirket pay defterine gOre, Sirket'in guncel pay sahipligi yapisi aagida 3
numarali tabioda gosterildigi gibidir.
Tablo 3: Guncel Ortaklik Yapisi
Pay Sahibi

Pay Tutari (TL)

Pay Adedi

Pay Orani

Papilion AO

20.400.000,00

20.400.000

%68

Günel Sadigova

6.000.000,00

6.000.000

%20

Dr. Dogan Demir

3.600.000,00

3.600.000

%12

Toplam

30.000.000,00

30.000.000

%100

5irket yOnetim kuruiu, 15 Ekim 2019 tarih ye 2019/19 sayiii topiantisrnda haika arz ediiecek
payiar konusunda karar aimi, bahse konu yOnetim kuruiu karari 24 Ekim 2019 tarih ye 9937
sayili TTSG'de iian ediimitir. Halka arz edilecek paylar konusunda yOnetim kurulu tarafindan
airnan 15 Ekim 2019 tarih ye 2019/19 sayiii kararda Ozetle; (ii) yOnetim kuruiunun haika arz
sUrecine geci konusunda aidigi 24/04/2019 tarih ye 2019/09 sayili kararindan vazgeciimesine,
(ii) 150.000.000,00 TL tutarindaki kayith sermaye tavani dahiiinde olmak Uzere, 5irket'in
30.000.000 TL olan gikarilmi§ sermayesinin tamami nakit kariiigi oiarak 30.000.000,00
TL'den 32.500.000,00 TL'ye artiriimasina ye bu sermaye artirimi neticesinde ihraç ediIq
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toplamda 2.500.000,00 TL nominal degerli 2.500.000 adet payin, mevcut pay sahiplerinin yeni
pay alma haklarinin tamamen kisitlanmasi suretiyle Borsa Istanbul A.S.'de halka arz
edilmesine, (iii) anilan sermaye artirimi kapsaminda Sirket tarafindan ihrac edilecek 2.500.000
adet yeni pay ile birlikte, Sirket'in mevcut pay sahiplerinden Papillon AO'nun karari
dogrultusunda Papillon AO'ya ait toplam 2.500.000,00 TL nominal degerli 2.500.000 adet
payin Borsa Istanbul A.5.'de halka arz edilmesi için gerekli i ye ilemlerin
gercekletirilmesine, (iv) Sirket ye Papillon AO tarafindan halka arz edilecek paylar ile
birlikte, Sirket'in mevcut pay sahiplerinden Gunel Sadigova'nin karari dogrultusunda, GUnel
Sadigova'ya ait toplam 2.500.000,00 TL nominal degerli 2.500.000 adet payin da, Borsa
Istanbul A.5.'de halka arz edilmesi için gerekli j ye ilemlerin gercekletirilmesine, (v)
boylelikle, toplam 7.500.000,00 TL nominal degerli 7.500.000 adet payin, Borsa Istanbul
A.5.'de halka arz edilmesi için ilgili mevzuat cercevesinde gerekli i ye ilemlerin
gercekletirilmesine, (vi) Sermaye Piyasasi Kurulu'nun VII-128.1 sayili Pay Tebligi'nin 9
uncu maddesinin "Paylari ilk defa halka arz edilecek ortakliklarin ek sati,c haric halka arz
edilecek paylarinin halka arzfiyati baz alinarak hesaplanacak piyasa degerinin kirk milyon
TL'nin altinda olmasi durumunda, halka arza ili,ckin izahnamenin onaylanmasindan Once
halka arz edilecek paylarin nominal degerinin yuzde yirmi be,cine tekabül eden paylar da
ortaklarin yeni pay alma hakiari tamamen kisitlanmak suretiyle satica hazir bir ekilde
bekietilir. "hükmüne gore, halka arz edilecek 7.500.000,00 TL nominal degerli 7.500.000 adet
payin %25'ine tekabül eden toplam 1.875.000,00 TL nominal degerli 1.875.000 adet payin da,
Sirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarinin tamamen kisitlanmasi suretiyle, 'Satia Hazir
Bekletilen Pay" kapsamina alinmasina ye sermaye artirimi yOntemiyle Borsa Istanbul A.5.'de
satilabilir hale getirilerek hazirda bekietilmesine, bu hususta sermaye piyasasi mevzuati
dogrultusunda hareket edilmesine, (vii) 5irket paylarinin birincil halka arzini takiben, paylarin
Borsa Istanbul A.5.'de ilem gOrmeye baladigi tarihten itibaren I (bir) yil sUreyle 5irket
paylarinda herhangi bir bedelli sermaye artirimi gercekletirmemesine, dolaimdaki pay
miktarinin iç kaynaklardan yapilacak sermaye artirimlari haricinde artirilmamasina ye bu sUre
boyunca ileride yeni bir sati veya halka arz yapilmasina yonelik bir karar alinmamasina, (viii)
sermaye piyasasl mevzuati çerçevesinde halka arza edilecek paylarin Borsa Istanbul A.5.'de
satiina aracilik etmek üzere "Halka Arza Aracilik ye YUklenim SOzIemesi" kapsaminda
Gedik Yatirim Menkul Degerler A.$. He çalii1masina, (ix) halka arz için Sermaye Piyasasi
Kurulu, Borsa Istanbul A.$., Merkezi Kayit Kuruluu A.$., Istanbul Takas ye Saklama
Bankasi A.$. ye ilgili diger tUm kurum ye kurululara bavuruda bulunulmasina ye bunlar
nezdinde gerekli her tUrlU i§ ye ilemin gercekletirilmesine oybirligi He karar verilmi.'
d.

Pay Türü, Pay Gruplari ye Imtiyazlar

5irket'in paylarmin tamami nama yazilidir.
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$irket paylari arasinda grup ayrimi ya da belirli pay gruplarina taninan imtiyaz
bulunmamaktadir.
e.

Paylarin Devir ye Tedavülü

Ankara 11. Noterligi tarafindan 25/12/2018 tarih ye 25047 yevmiye numarasi He onay1anmi
olan Sirket pay defterinin incelenmesi neticesinde, Sirket paylari Uzerinde herhangi bir takyidat
tespit edi1ememitir.
Sirket'in Borsa Istanbul'da i1em görmesi planlanan paylari üzerinde paylarin devir veya
tedavülUnU kisitlayici veya pay sahibinin hakiarini kullanmasina engel teki1 edici herhangi bir
kayit bulunmamaktadir.
2.

S!RKET'!N YONETIM YAPISI

2.1.

Yönetim Kurulu

a.

Yönetim Kurulunun O1uumu ye Uyeler

TTK madde 408 uyarinca genel kurulun devredilemez yetkileri sakli kalmak kaydiyla, Sirket'in
tOrn i1eri ye idaresi, 24 Nisan 2019 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Mudurlugu nezdinde tescil
edilen 17 Nisan 2019 tarihli olaganustu genel kurul toplantisinda oybirligi He seçi!mi olan 5
uyeden o1uan bir yönetim kurulu tarafindan yUrutulmektedir. 5irket'in mevcut yonetim kurulu
uyelerine iIikin bilgilere, aagida 4 numarali tabloda yer verilmektedir.
Tablo 4: 17/04/2019 tarihli olaganustu genel kurul toplantisinda 1 yil gorev süresi i!e seçilen
yonetim kurulu uyeleri
Adi Soyadi

Görevi

Murat Kerimoglu

YOnetim Kurulu Bakani

Ahmet cagri Demirta

Yönetim Kurulu Bakan Yardimcisi

Dr. Dogan Demir

Yönetim Kurulu Uyesi

Feyza Arda

Yönetim Kurulu Uyesi

Handan Duray

Yönetim Kurulu Uyesi

Sirket esas s6z1emesinin 7 nci maddesi uyarinca, 5irket'in i1eri ye idaresi, genel kurul
tarafindan sermaye piyasasi rnevzuati ye TTK hUkurn!erine gore en faz!a 3 yil için seçilecek en
az 5 Uyeden oIuacak bir yOnetim kurulu tarafindan yUrütu!Ur. YOnetirn kurulu Oye saylsi, geji
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kurul tarafindan belirlenir. Genel kurul gerekli gorUrse, TTK ye ilgili diger mevzuata uymak
kaydiyla, yönetim kurulu uyelerini her zaman degitirebi!ir. SUresi biten Uyenin yeniden
seçilmesi mUmkundUr. Yii içinde yönetim kurulu uye!iklerinde boa1ma olmasi durumunda
TTK'nin 363 üncU maddesi hükümleri uyguianir.
b.

Bagimsiz Yönetim Kuruiu Uyeleri

Sirket esas söziemesinin 7 nci maddesine gore, yOnetim kuruluna SPK'nin Kurumsal YOnetim
tikelerinde belirtilen yOnetim kurulu uyeierinin bagimsizligina iiikin esaslar cercevesinde
yeterli sayida bagimsiz yOnetim kurulu üyesi genel kurul tarafindan seçiiir. Bagimsiz uyelerin
SPK'nin kurumsal yOnetime ilikin duzenlemeierinde yer alan §artlari taimasi arttir. Bagimsiz
yOnetim kurulu uyeierinin gOrev sUreleri He iigiii olarak SPK'nin kurumsal yOnetime iiikin
dUzenleme!erine uyulur.
5irket'in bagimsiz yOnetim kurulu uyeleri olarak Feyza Arda ye Handan Duray, 5irket'in 24
Nisan 2019 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Muduriugu nezdinde tesci! edilen 17/04/2019 tarihli
olaganüstu genel kurul topiantisinda I yd sure He gOrev yapmak üzere oybirligi ile seçiimitir.
C.

Yetki Devri, Temsil ye ilzam

YOnetim kurulu, TTK, SPKn ye iigi!i diger mevzuat He 5irket esas sOziemesi uyarinca genel
kuru!ca a!inmasi gereken karariar diinda kalan karariari aimaya yetkilidir. Esas sOz!emenin 8
mci maddesi uyarinca 5irket, yOnetim kurulu tarafindan yOnetilir ye temsi! oiunur. 5irket
tarafindan veriiecek beige!erin ye yapilacak sOzieme!erinin gecerli o!abi!mesi için, bunlarin
5irket'in unvani aitina konmu ye Sirket'i i!zama yetkiii kii veya kiiierin imzasini taimasi
gereklidir.
YOnetim kurulu, TTK hOkUmieri çerçevesinde duzenieyecegi bir iç yOnergeye gore, yönetim
yetki ye sorum!ulukiarini, kismen veya tamamen bir veya birkaç yOnetim kurulu Uyesine veya
ücUncU kiiye devretmeye yetki!idir.
YOnetim kuru!unun aiacagi karar uzerine, $irket'in temsil yetkisi tek imza i!e yOnetim kurulu
Uye!erinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas uyeye veya mUdUr olarak üçüncU kii!ere
devredebiiir. Bu eki!de tayin o!unan üye ye mUdUrierin yetkiIeri yOnetim kurulu tarafindan her
zaman kaidirilabi!ir. En az bir yOnetim kurulu Uyesinin temsii yetkisini haiz oimasi arttir.
Temsi!e yetkili kii!eri ye buniarin temsil ekillerini gOsterir karar ticaret sicilinde tescil ye Han
edi!medikce, temsil yetkisinin devri gecerii oimaz. Temsii yetkisinin siniriandiri!masi, iyi niyet
sahibi UçOncü kiiiere kari hükUm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya
bir ubenin ilerine ozgu!endigmne veya birlikte kuilanilmasina iiikin tescil ye ilan ed]
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sinirlamalar gecerlidir. T'I'K'nin 371, 374 ye 375 mci maddeleri ye diger maddelerdeki
devredilemez görev ye yetki hüktlmleri saklidir.
Yönetim kurulu, temsile yetkili oimayan yönetlm kurulu uyeierini veya $irket'e hizmet akdi He
bagli olanian sinirli yetkiye sahip ticarl vekil veya diger tacir yardimciiari olarak atayabilir. Bu
ekiide atanacak olanlann görev ye yetkiieri, TTK madde 367'ye gore hazirianacak iç
yonergede açikça beiirienir. Bu durumda iç yonergenin tescil ye 11am zoruniudur.
Sirket yOnetim kurulunun Ankara Ticaret Sicil MudUriugu tarafindan 24 Nisan 2019 tarihinde
tescil edilen 17 Nisan 2019 tarih ye 2019/08 sayili kararinda, mUnferit imzaiari He Sirket'i en
geni§ manada temsil ye ilzam etmek konusunda, Dr. Dogan Demir ye Murat Kerlmogiu'nun, I
yil sure için yetkili kilindigi gorUimektedir.
d.

YOnetim Kurulu Komiteleri

Esas sOziemenin 7 nci maddesi uyarinca, yOnetim kurulu tarafindan, yOnetim kurulunun gorev
ye sorumiulukiarmin saghkli bir bicimde yerine getirilmesi igin yOnetim kurulu bunyesinde
TTK, SPKn, SPK'mn kurumsal yonetime ilikin dUzenlemeleri ye ilgili diger mevzuat
hUkumierine gore gerekii komiteler oluturuiur. Komiteierin oiuumu, gOrev aianian, çaiima
esasian, hangi Uyelerden o1uacagi ye yOnetim kurulu He iIiki1erl TTK, SPKn, SPK'nin
kurumsal yonetime i1ikin dUzeniemeleri ye ilgili diger mevzuat hUkumlerine gore yOnetim
kurulu tarafindan belirlenir ye kamuya açikianir. YOnetim kurulu bunyesinde, Sirket'in
varligmi, ge1imesini ye devamini tehiikeye dUUren sebepierin erken tehisi, bunun igin gerekil
Onlemier He çareierin uyguianmasi ye riskin yonetilmesi amaciyia, riskin erken saptanmasi
komitesi oiuturuiur. YOnetim kurulu, iierin iierieyiini taklp etmek, kendisine arz olunacak
hususian haziriamak, butUn Onemii meseleler hususiyie biiançonun hazirianmasina karar
vermek ye aiinan kararlarin uygulanmasrni gozetmek gibi çeitii konuiarda uyeier arasindan
gerektigi kadar komite veya komisyon kurabilir.
YOnetim kurulu komitelerinin teekkUiUne iiikin yOnetim kurulu karan henUz ahnmami oiup,
11-17.1 sayili Kurumsal YOnetim Tebligi'ne uyum kapsaminda bahse konu komiteierin en geç
Sirket paylanmn haiku arzindan sonra gercekietiriiecek ilk genel kurul topiantisinin
gercek1etiriiecegi tarih itibariyle faaiiyete gecmesinin pianiandigi Sirket tarafindan tarafimiza
bi 1diriimitir.
e.

Yönetim Kurulu Toplantilari

Esas s6z1emenin 9 uncu maddesine gore, yfilik olagan genei kurul toplantisini taklp eden ilk
yOnetlm kurulu toplantisinda uyeler, bir yOnetim kurulu bakani ye bakan bulunmadigi
zamanlarda da ona vekaiet etmek uzere bir yOnetim kurulu bakan yardimcisi seçer1'
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Yönetim kurulu toplantilari, yonetim kurulu tarafindan belirlenen düzenli aralikiarla yapilir.
Yönetim kurulu toplantilarinda toplanti ye karar yeter sayilari bakimindan TTK'nin ilgili
hükUmleri uygulanir.
Yönetim kurulu, Sirket'in i5 ye i1em1eri iüzum gosterdikce, üye tam sayisinin cogun!uguy!a
toplanir ye toplantida bulunan üye!erin cogunlugu lie karar alinir. Oylar eit oldugu takdirde o
konu gelecek toplantiya birakilir. Ikinci toplantida da eitlik olursa soz konusu öneri reddedi1mi
sayilir. Yönetim kurulunda her Uyenin bir oy hakki bulunur.
CJyelerden hiçbiri toplanti yapilmasi isteminde bulunmadigi takdirde, yönetim kurulu kararlari,
kurul uye!erinden birinin belirli bir konuda yaptigi, karar ek!inde yaziImi önerisine, en az Uye
tam sayisinin çogun!ugunun yazili onayi alinmak suretlyle de verilebilir.
Yönetim kurulu Sirket merkezinde veya Turkiye'nin herhangi bir §ehrinde toplanabilir.
Yönetim kurulu toplantilari fiziken ya da elektronik ortamda yapilabilir. Sirket'in yonetim
kurulu toplantisina katilma hakkina sahip olanlar bu toplantilara, TTK'nin 1527 nci maddesi
uyarinca elektronik ortamda da katilabilir. Sirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Sirket Gene!
Kuru!Ian Diinda Eiektronik Ortamda Yapi!acak Kurul!ar Hakkinda Teblig hUkUm!eri uyarinca
hak sahiplerinin bu top!antiiara elektronik ortamda kati!malarina ye oy verme!erine imkân
taniyacak elektronik toplanti sistemini kurabilecegi gibi bu amaç 19m oIutumlmu sistem!erden
de hizmet satin a!abilir. Yapi!acak top!antilarda irket söziemesinin bu htikmU uyarinca
kuru!mu o!an sistem Uzerinden veya destek hizmeti alinacak sistem Uzerinden hak sahiplerinin
ilgili mevzuatta be!irtilen hakiarini teb!ig hükUmlerinde be!irtilen çerçevede ku!lanabilmesi
saglanir.
$ irket'in ince!enen yönetim kurulu kararlarinda, toplanti ye karar nisap!arina aykirilik,
uye!erden bir veya birkacinin karariara i!ikin cekimser oyu, §erhi ye sair duruma
rastlanmamitir.
2.2.

Kotasyon Yonergesi'nin 7 nci Maddesinin Beinci Fikrasi Kapsaminda Yapilan

Açiklamalar
Kotasyon Yonergesi'nin 7 nci maddesinin beinci fikrasi kapsaminda tarafimiza sunulan beige
ye beyanlar cercevesinde yapilan inceleme sonucunda; (1) 5irket'in yönetim kurulu Uye!erinin,
(ii) 5irket'in gene! müdUrUnUn, (iii) 5irket'in tUzel kii pay sahibi olan Papillon A0'nun
(Papi!lon A0'nun tek pay sahibi o!an Adis 000 dolayisiyla) do!ay!i pay sahip!eri o!duk!ari
tarafimiza bildiri!en Ivan Shapsha!, Aleksandr Moksin, Sergey Ivin, Pavel Zaitsev, Ne!!i
Greshneva (Isenbaeva), Igor Greshnev ye Vladimir Bichigov'un ye (iv) Sirket'mn gercek k i
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pay sahipleri olan Günel Sadigova ye Dogan Demir'in, sermaye piyasasl mevzuatinda ye 19
Ekim 2005 tarih ye 5411 sayili Bankacilik Kanununda yer alan suçlar, 26 EylUl 2004 tarih ye
5237 sayili TUrk Ceza Kanunu'nun 282 nci maddesinde dUzenlenen suçlardan kaynakianan
malvarligi degerlerini aklama suçlari ye odUnç para verme ileri hakkindaki mevzuata
aykiriliktan kaynakianan suçlar, Devietin guvenligine kari suclar, Anayasal dUzene ye bu
düzenin i1eyiine kari suçlar, milli savunmaya kari suçlar, deviet sirlarina kari suçlar ye
casusluk, zimmet, irtikap, rUvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, gUveni kotUye kullanma,
hileli iflas, biliim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya degitirme, banka veya
kredi kartlarinin kotuye kullanilmasi, kacakci!ik, vergi kacakciligi veya haksiz mal edinme gibi
suclardan hUkUm giymemi§ olmasi §artim sagladikiari; ayrica, TCK 53 üncu maddesinde
belirtilen sUre!er gecmi olsa bile kasten i!enen bir suçtan do!ayi be yil veya daha fazia sUrey!e
hapis cezasina carpt1ri!mI o!madiklari tespit edi!mitir.
Konuya yonelik inceleme, (i) Sirket'in yonetim kurulu uyelerinin, Sirket genel mUdUrUnUn ye
Sirket'in gercek kii pay sahipleri Günel Sadigova ye Dogan Demir'in T.C. Ankara
Basavci!igi'ndan alinan ariv!i adli sici! kayitlari, (ii) Ivan Shapshal, Aleksandr Moksin,
Sergey Ivin, Pave! Zaitsev, Nelli Greshneva (Isenbaeva), Igor Greshnev ye Vladimir
Bichigov'un ise hem T.C. Ankara Basavcihgi'ndan alinan arivli adli sicil kayit!ari hem de
Rusya Federasyonu Ici!eri Bakanligi Chelabinsk Genel MUdurlugu tarafindan düzen!enen adli
sicil kaydi belgeleri cercevesinde gercek!etiri!mitir. Sirket'in Yönetim Kurulu Uye!eri He
genel mUdUrUnUn ayrica bu yonde kendi beyanlari oldugu g6ru1mutUr. Anilan kiiIere i!ikin
o!arak ayrica Ulusal Yargi Agi Biliim Sistemi (UYAP) Uzerinden inceleme yap1!mamitir.
3. GENELKURUL
Esas sOzlemenin 11 mci maddesine gore, Sirket genel kurulu, TTK ye sermaye piyasasi
mevzuati hUkUmlerine gOre olagan veya olaganustu olarak toplanir. Olagan genel kurul,
$irket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ye yilda en az bir defa toplanir.
OlaganUstU genel kurul toplanti!ari ise $irket i!erinin icap ettigi ha!!erde ye zaman!arda yapilir.
Genel kurul top!anti yen 5irket merkezidir. Ancak gerek!i ha!lerde yOnetim kurulu, genel kurulu
Sirket merkezinin bu!undugu §ehrin elveri!i baka bir yerinde top!antiya cagirabilir. Genel
kurulun toplantiya cagri!masinda, TTK, SPKn ye ilgili diger mevzuat hUkUmleri uygu!anir.
Genel kurul top!anti i!ani, mevzuatta ongOrUlen usul!erin yam sira, e!ektronik haber!eme dahil
her WHO i!etiim vasitasi ku!!ani!mak suretiy!e Han ye top!antl gUn!eri haric olmak Uzere genel
kurul top!anti tarihinden asgari üç hafta Once yapi!ir.
Genel kurul top!anti!arina bakan!ik edecek kii genel kurul tarafindan seçi!ir. Genel kurul
toplanti bakaninin gOrevi, gOrUme!erin gundeme uygun o!arak dUzen!i bir e6i1
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yUrUtulmesini, tutanain yasalara ye esas s6z1eme hUkUmlerine uygun bir eki1de tutulmasini
saglamaktir.
Yönetim kurulu, TTK ye TTK çerçevesinde cikari!an ikincil mevzuat çerçevesinde genel
kurulun ca1ima usul ye esas!arina i1ikin kura!!ari içeren bir iç yonerge hazirlayarak genel
kurulun onayina sunar. Genel kurulun onay!adii iç yönerge tescil ye i!an edi!ir.
Sirket'in yapi!acak o!agan ye o!aganustu genel kurul toplantilarinda her bir pay sahibinin 1 oy
hakki vardir.
Genel kurul toplantilarinda pay sahipleri kendi!erini diger pay sahipleri veya pay sahipleri
diindan tayin edecek!eri vekil vasitasiyla temsil ettirebilirler.
Veka!eten oy verme i!em1erinde sermaye piyasasi mevzuati ye ilgi!i mevzuata uyu!ur.
Genel kurula katilma ye oy ku!!anma hakki, pay sahibinin pay!arini herhangi bir kuruIu
nezdinde depo etmesi artina bag!anamaz.
Genel kurul toplanti ye karar nisap!ari konusunda TTK hükümlerine, sermaye piyasasl mevzuati
hükümleri He SPK'nin kurumsal yOnetim ilkelerine i1ikin düzenlemelerine uyulur.
Sirket'in genel kurul toplantilarina kati!ma hakki bulunan hak sahipleri bu toplantilara, TTK'nin
1527 nci maddesi uyarinca e!ektronik ortamda da katilabilir. Sirket, Anonim Sirketlerde
Elektronik Ortamda Yapilacak Genel Kurul!ara !Iikin Yönetmelik hUkUmleri uyarinca hak
sahiplerinin genel kurul toplanti!arina e!ektronik ortamda katilma!arina, g6rU§ acik!ama!arina,
öneride bu!unmalarina ye oy ku!lanma!arina imkan taniyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabi!ecegi gibi bu amaç için o1uturu!mu sistemlerden de hizmet satin alabilir. Yapi!acak
turn genel kurul toplantilarinda esas sözIernenin bu hükmü uyarinca, kurulmu§ olan sistem
üzerinden hak sahip!erinin ye temsilcilerinin, anilan yonetmelik hUkUrnlerinde belirti!en
hakiarini kul!anabi!rnesi sag!anir.
5irket'in olagan ye olaganUstU genel kurul toplantilarinda Ticaret Bakanligi'ni temsilen
bakan!ik ternsi!cisinin gorev!endirilmesinde TTK hUküm!eri He Anonim 5irket!erin Gene!
Kurul Toplantilarinin Usul ye Esas!ari He Bu Toplanti!arda Bulunacak Ticaret Bakan!igi
Temsilcileri Hakkinda Yönetmelik'in ilgili hükürnleri uygulanir.
5irket'in incelenen genel kurul toplanti tutanak!arinda, toplanti ye karar nisap!arina aykiril
cekirnser oy, erh ye sair duruma rast1anmamitir.
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4.

BAIMSIZ DENETIM

Sirket esas sOzlemesinin 10 uncu maddesi uyarinca, Sirket'in ye mevzuatta ongorulen diger
hususlarin denetimi hakkinda TTK'nin ye sermaye piyasasl mevzuatinin ilgili hükUmleri
uygulanir.
!hracci bilgi dokumanindayeralmasi planlanan 31 Aralik2Ol6, 31 Arahk2Ol7, 31 Aralik2Ol8
ye 30 Haziran 2019 finansal tablolarinin bagimsiz denetimini gercekletiren kurulu PwC
Bagimsiz Denetim ye Serbest Mali Müavirlik A.$. olup, bütUn bu donemler için sorumlu ba
denetçi Murat Sancar'dir.
5.

RUHSATLAR YE IZINLER

5.1. !yeri Açma ye Calima Ruhsati
Ankara'daki merkez adresinde faaliyet gOsteren 5irket, 3572 sayili Kanun ile buna dayanilarak
çikarilan yonetmelik hUkümlerine gore cankaya Belediye Bakanligi tarafindan 26/12/2016
tarihinde tanzim edilen !yeri Acma ye calima Ruhsati'na sahiptir.
5.2.

Ar-ge Merkezi Belgesi

Tarafimiza saglanan belgeler kapsaminda gercekletirdigimiz incelemede, Sanayi ye Teknoloji
Bakanligi Bilim ye Teknoloji Genel Mudurlugu Ar-Ge Merkezi Degerlendirme ye Denetim
Komisyonu'nun, 2 Temmuz 2018 tarihli toplantisinda, 5irket'e Ar-Ge Merkezi Belgesi
verilmesine ye 5irket'in 5746 sayili Kanun kapsaminda saglanan tevik ye muafiyetlerden 2
Temmuz 2018 tarihinden itibaren yararlanmasina toplantiya katilanlarin oy birligi He karar
verildigi gorUlmektedir.
Ar-Ge Merkezi Degerlendirme ye Denetim Komisyonu'nun yukarida bahsi gecen kararinda
5irket'in bir sonraki denetim dOnemine kadar aagida belirtilen hususlarda iyiletirme
gel itirmesi gerektigi belirtilmektedir:
(I)

Universitelerle ibirl iklerinin artirilmasi,

(ii) Ar-Ge merkezi personelinin lisansUstU egitime özendirilmesi,
(iii) Patent bavurularinin artiri imasi,
(iv) Ulusal ye uluslararasi kamu destekli proje bavurularinin yapilmasi,
(v) Ar-Ge merkezi tevik sisteminin somutIatirilmasj,.#
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5.3.

Yerli Mali Belgeleri

Tarafimiza saglanan belgeler kapsaminda gercekletirdigimiz incelemede, Sanayi ye Teknoloji
Bakanhgi'nin 13/09/2014 tarih ye 29118 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Yerli Mali Tebligi
(SGM 2014/35) ye Turkiye Odalar ye Borsalar Birligi'nin (TOBB) Yerli Mali Belgesinin
DUzenlenmesi Uygulama Esaslan çerçevesinde, Ankara Sanayi Odasi'nca Sirket'e her bin
farkh cihazian konu alan toplamda 14 adet yerli mall belgesi verildigi gorUlmekte ye
(i) yerli mall belgelerinin tamaminin 19/07/2019 tarihinde ye 1 yillik gecerlilik süresi ile
verildigi,
(ii) belgelere konu cihaz ye sistemlerin biyometrik el terminali, biyometrik entegre
fotograflama sistemi, biyometrik entregre otomatik geçi sistemi, otomatik balistik
tespit sistemi, iris tarayici, tainabilir biyometrik kimlik tespiti terminali, parmak ye
avuç içi tarayici, tainabilir profesyonel i§ istasyonu, 3D sensor ye goruntUleme cihazi
ye iskelet analizi cihazi gibi Sirket'in faaliyet alanini ilgilendiren cihaz ye sistemler
oldugu,
(iii) yerli mall belgelerinde bu cihazlarin ye sistemlerin tamaminin teknolojik duzeyinin
"yUksek" olarak tespit edildigi,
(iv) yerli mail belgelerinde yerli katki oranlannin her bir cihaz/sistem için farkh tespit
edildigi, yerli katki orani en dtlUk cihazdaki/sistemdeki katki oranmin %54,71, en
yuksek cihazdakilsistemdeki katki oranmin ise %97,93 oldugu
anlailmaktadir.
5.4. FBI Uygunluk Sertifikalari
Tarafimiza saglanan belgeler kapsamrnda gercekletirdigimiz incelemede, Amerika Federal
Soruturma BUrosu'nun (Federal Bureau of Investigation) ("FBI") Sirket'e Sirket'in belirli
cihaziannin FBI'in Ceza Yargilamasi Bilgi Sistemleri Yeni Nesil Kimlik Tespiti GörUntti
Kalitesi Spesifikasyonlan'na (Criminal Justice Information Services Next Generation
Identification System Image Quality Specifications) uygun oldugunu gosterir toplamda üç adet
sertifika verdigi anlai1mitir.
Sertifikalann ikisinin 18/07/2016 tarihinde birinin ise 06/01/2016 tarihinde duzenlendigi ye
sertifikalarda gecen Sirket unvaninin "Papilon Savunma-Guvenlik Ltd" oldugu gorUlmektedir.
Bahse konu tarihierde Sirket'in henUz tUr degiikligi He anonim irkete dönUmemi o 'a
nedeniyle sertifikalardaki Sirket unvaninda "ltd" ibaresinin yer aldigi anlailmaktad -
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6. SOZLESMELER
Tarafimizca incelenmek Uzere Sirket tarafindan saglanan Sirket'in faaliyetlerini yürütmesi için
imzaladigi sözlemeler, aagida ilgili bahk1ar altinda incelenmektedir.
6.1.

Lisans Söz1emesi

Sirket ye Sirket'in mevcut pay sahiplerinden Papillon AO (eski unvani He Papillon ZAO)
arasinda, 5irket'in yazilimlar Uzerindeki lisans haklarini ye taraflarin konuya ilikin hak ye
yukumlUlUlderini dUzenlemek Uzere 01/08/2013 tarihli Lisans Sözlemesi (License Agreement)
Turkce ye Ingilizce olmak Uzere iki dude akdedi1mitir.
Lisans Söz1emesi uyarinca, aksi münferiden yazilimlar özelinde akdedilebilecek s6zleme1erde
karar1atirilmadikça (karar1atiri1masi durumunda münferit sUzlemelerde karar1atirilan
detaylara s6z1emeye konu yazilim bakimindan yuksek öncelik taninacaktir), Papillon AO,
bahse konu s6z1eme ekinde belirtilen yazilimlar konusunda, $irket'e her tUrlU takyidattan ye
Uçüncü kii1erin hak ye taleplerinden ari §ekilde, daimI ye gayri kabul rucu olarak lisans hakki
vermitir.
Aksi mUnferiden yazilimlar özelinde akdedilebilecek sözlemelerde kararlatirilmadikça
(karar1atirilmasi durumunda münferit s6z1eme1erde karar1atirilan detaylara sozlemeye konu
yazilim bakimmdan yUksek öncelik taninacaktir), Sözleme uyannca 5irket'e taninan lisans
hakki, 5irket'e yazilimlari sUresiz olarak, Turkiye ye Rusya Federasyonu da dahil dunyanin her
yerinde, herhangi bir amac, eki1, arac veya yöntemle, tamamen veya kismen, dogrudan veya
dolayli olarak her ekilde i1eme hakki, cogaltma hakki ye yayma hakki tanimakta ye
sirnrlandirici olmamak Uzere, Sirket'i aagida belirtilen konularda kesin yetkili kilmaktadir:
(i)

lisans hakiurn kismen veya tamamen kullanmak, alt lisans vermek, pazarlamak, satmak,
devretmek, tescil ye Han ettirmek ye lisans hakiari Uzerinde diger herhangi bir tasarrufta
bulunmak,
yazilimlan i1emek, ge1itirmek, degitirmek, parcalara ayirmak, derlemek,
farkhlatirmak, Urünler ye tUrev eserler imal etmek, meydana getirmek ye bundan dogan
tasarruf hakiarini kullanmak,
yazilimlar, lisans hakki ye irtibath konularda kendi adina her tUrlU iddia ye sa'vunmada
bulunmak, her tUrlü davayi açmak, bavuru, takip ye talepte bulunmak, bu dava ye
takiplerde her tUriti hak, delil ye imkândan faydalanmak ye diger her tUrlU hukuki careye
bavurmak ye

40~~
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(iv) sözIemeden veya ilgili mevzuattan dogan hakiarini herkese kari, her zaman ye her
yerde kullanmak, beyan etmek ye ileri sUrmek.
Lisans Sözlemesi ' nde Sirket' e taninan lisans hakkinin Turkiye Cumhuriyeti sinirlari icerisinde
münhasir nitelikte oldugu, ancak Papillon AO'nun fikri mulkiyet hakiarinin maliki olarak,
yazilimlari TUrkiye diinda kullanabilecegi ye yazilimlar Uzerinde TUrkiye diinda lisans
verebilecegi kararlatirilmitir.
Lisans Sözlemesi'nde Papillon AO, ayrica dunyanin her yerinde ye her zaman 5irket'in lisans
hakkini tanimayl, kabul etmeyi, lisans hakkini gecersiz kilabilecek veya bu hakka zarar
verebilecek veya bu hakkin tesciline, kabulüne veya taninmasina mâni olabilecek ihmal, i ye
ilemlerden kacinmayi kabul ye taahhüt etmektedir.
Lisans Sözlemesi uyarinca Papillon AO'nun herhangi bir zamanda herhangi bir yazilim
üzerindeki turn fikri mulkiyet hakiarini devretmek istemesi dururnunda, devir ilemini, olasi
devir tarihini ye devraiani, devirden en az 1 ay once yazili surette Sirket'e bildirmesi
gerekmekte, devir ileminin 5irket'in haklarina zarar veremeyecegini, devralandan Lisans
Sözlemesi ye varsa eki niteligindeki sözlernelerdeki hükUrnleri kabul ettigine dair, icerik ye
ekli Sirket tarafindan uygun gorulecek yazili bir beyan ye taahhüt almayi üstienmektedir. Ayni
hUkrnUn devami uyarinca devirden sonra Papillon AO'nun Lisans Sözlemesi hUkümieri
çerçevesinde devre konu yazilimlardan kaynakianan sorumiulugu, devralanin garantorU
sifattyla, 10 yil sUresince devam edecektir.
Lisans Sözlemesi'nde ayrica, 5irket'in herhangi bir zamanda, bir veya birden fazia yazilim
Uzerindeki turn fikri mulkiyet haklarini devralmak istemesi halinde, Papillon AO'ya bildirimde
bulunacagi, bildirim üzerine Taraflarin konuya ilikin yazili mutabakata varmasi halinde,
yazilimlarin turn fikri rnulkiyet haklarinin her WHO takyidat ye üçUncu kiilerin haklarindan an
surette Sirket' e devredilecegi kararlatirilmitir.
Papillon AO, sözlemede, sözlemenin imza tarihi itibariyle yazilimlarin mevcut versiyonlarini
ye ilgili fiziki ye elektronik bilgi, beige ye veriyi, her WHO takyidattan ye UçüncU kii1erin hak
ye talepierinden an ekilde, Sirket'e teslim ettigini kabul etmi, sözleme süresince ye sözleme
kapsarninda yazilimlarda degiiklik gercekletirildikce, yeni bir versiyon çiktikça veya
yazilimlarin kapsarni geniledikce, degiiklikleri takiben yeni yazilimlari ye rnevcut
yazilimlarin en guncel versiyonunu her türlü takyidattan ye üçüncü kiilerin hak ye
taleplerinden ari §ekilde Sirket ile paylamayi taahhut etmitir.
Lisans Sözlemesi 'nde ayrica Papillon AO'nun sözlemenin ekinde belirtilmeyen yazilimlari
konusunda Sirket'in Turkiye'de satia ye pazarlamaya yetkili tek kii oldugu hukme baglanrni
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bu yetkinin Sirket bakimindan yazilimiari pazarlama, önerme, teklif etme veya satmak
konusunda bir yukUmlUluk tekii etmedii dUzenienmitir.
Lisans Sözlemesi'nde yazilimlar üzerindeki fikri mUlkiyet hakiarinin Papillon AO'ya ait
oldugu ye söziemenin ilgili hUkUmleri cercevesinde devir gercekiemedikce Papillon AO'ya
ait oimaya devam edecegi hUkme bagianmaktadir. Sözieme'nin "Fikri Mülkiyet" balikIi
maddesinde ise Papillon AO,
(i)

sözIeme He Sirket'e taninan lisans hakkinin gecerli oldugunu ye gecerliligini
koruyacagini, bu hakkin kismen veya tamamen gecersizligini, sona erdigini, iptalini
Sirket'in açik yazili izni olmaksizin hiçbir kouida iddia etmeyecegini,
savunmayacagini, üçUncü kiiierin bu yondeki iddia veya savunmalarini dogrudan veya
dolayli olarak desteklemeyecegini, bu yonde beyan, feragat, kabul veya bu sonucu
dogurabilecek i ye ilemierde bulunmayacagini, ihmai suretiyle de olsa bu sonuçlarin
meydana gelmesine sebebiyet vermeyecegini,

(ii) UçUncü kii1erin kaynak kodiarina iIikin bir Hal iddiasi veya talepte bulunmasi
durumunda, UçUncü kii1erin bu iddia veya taleplerine kari, Sirket'i, Sirket'in
mUterilerini, yoneticiierini, çaiianIarini, i§ ortakiarini, lisans-alt lisans hakki
sahiplerini, hizmet saglayicilarini ye diger iIikiii kiiIerini savunmayl, sorumsuz
kilmayi ye bahse konu iddia ye talepler nedeniyle Sirket veya i1iki1i kii1erce i1ikiIi
kii1ere yahut diger UçüncU kiiIere ödenmek zorunda kahnan tutarlar bakimindan §irket
ye iIikiIi kii1eri tazmin etmek igin kendisi için mümkUn olan en iyi cabayi göstermeyi,
(iii) 5irket veya iIiki1i kiilerin üçOncü kii1erin ihial iddialari veya talepleri lie kari kariya
kalmasi durumunda ödeme yukumlulugu 1.000.0000 ABD Dolari'ni gecmemek
kaydiyia gerekirse, gerekli Ucretleri ödemek suretiyle, iddialtalep sahibi üçüncü
kii1erden $irket ye iiikiii kiiier yararina lisans ye diger hakiari edinmeyi
kabul ye taahhüt etmektedir.
Söz1emenin

"Sorumluluk" bahkii maddesinde de Papillon AO'nun sorumlulukiari

düzenlenmekte olup, anilan maddede Papillon AO, s6z1emeden kaynakianan
yUkUmluiuklerinden herhangi birini Hal etmesi dolayisiyla Sirket'in müteri1erine,
calianiarina, yoneticiierine, pay sahiplerine, i ortakiarina, lisans verdigi kiiiere, hizmet
saglayicilarina, idari makamlara ye diger UçUncU kiiIere kari sorumlu oldugu turn zarar ye
taleplere kari SözIeme süresi ile bagli oimaksizin $irket'i savunmayl, sorumsuz kiirnayi ye
tazmin etmeyi kabul ye taahhüt etmitir. Taraflar, anilan hUkmün devarninda, Papillon AO'ya
yonelik finansal talepler olmasi halinde, finansal taleplerin 1.000.000 ABD Dolari'ni
gecmeyecegini kabul etmektedir.
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S6z1emenin "Pay Sahiplii Yapisi" maddesinde, Papillon AO, bir1eme, bölUnme, pay devri
veya diger herhangi bir sebeple Papillon AO'nun ortaklik yapisinin degiecek olmasi halinde,
söz konusu deiik1igi, degiik1ige sebebiyet veren i1emi ye degiik1ik sonrasi pay sahipligi
yapisini, Sirket'e yazili olarak bildirmeyi Ust1enmitir. Sirket'in ise bu konuda Papillon AO'ya
yonelik bir yukumlulügU bulunmamaktadir.
Söziemede Sirket'e kendisine taninan lisans hakki mukabilinde Papillon AOya lisans bedeli
veya sair ad altrnda ödeme yUkUmlulUgU getirilmemektedir.
Lisans Söz1emesi'nin sUresi, 50 yil olup, taraflardan her birinin 1 Agustos 2063 tarihinden en
fazia 6 ay ye en az 3 ay Onceden yazili fesih bildiriminde bulunmak suretiyle 1 Agustos 2063
tarihi itibariyie Lisans Söz1emesi'ni sona erdirme hakki bulunmaktadir. Belirtilen eki1de fesih
hakkinin kullanilmamasi halinde, Lisans Söz1emesi 10 yillik periyotlar için kendiliginden
yenilenecektir. Lisans S6z1emesi'nin sona ermesi halinde, fesih tarihi itibariyle yazilimlarm en
guncel versiyonlari tizerinde Sirket'in lisans hakki sUresiz olarak Sözleme hüktimleri
cercevesinde devam edecek ye s6z1emenin lisans hakkrni dUzenleyen 4.1 ha 4.6 hükümieri her
zaman gecerliligini koruyacaktir.
Söz1emenin Papillon AO tarafindan yukarida izah edilen fesih hakki diinda haksiz
feshedilmesi halinde, taraflar, yazilimlarin sahipliginin (mUlkiyet hakkinin) kendiliginden
Sirket'e devroImu kabul edilecegini ye Sirket'in yazilimlarin tek ye mUnhasir sahibi haline
gelecegini, bu halde, Sirket'in yazihmlann sahibi olarak, kendiliginden, yazilimlan Turkiye ye
Rusya Federasyonu da dahil dunyanin her yerinde, herhangi bir amac, ekil, arac veya yontemle,
tamamen veya lusmen, dogrudan veya dolayli olarak her ekilde ileme hakki, cogaltma hakki,
yayma haklu, temsil hakki ye umuma iletim hakki da dahil ancak belirtilenler He smirli
olmaksizm yazilimlar Uzerindeki her tUrlU fikri mulkiyet hakkini, herhangi bir sure veya kayit
He sirnrii olmaksizin, daimi ye gayri kabul rUcu olarak mUnhasiran haiz olacagini, yazthmlarm
sahipliginin Sirket'e deyri için Papillon AO'nun kabultine gerek bulunmadigini, devrin
kendiliginden gercek1eecegini, aynca Sirket tarafmdan talep edhlmesi halinde yazilimlarin
devrinin Papillon AO tarafindan yazili olarak da teyit ye teysik edilecegini ye bu amacla gerekli
ye i1emlerin gerçekletirhiecegini kabul ye taahhut etmitir.
S6z1emenin "Uygulanacak Hukuk ye Uyzqmazlzk çozumu" maddesinde, sözlemenhn esasina
ye yorumianmasina, kanunlar ihthiafi kurallari haric oimak Uzere Turkiye Cumhuriyeti
kanuniarinin uyguianacagi; sözlemeden veya onunla baglantili olarak ortaya çikacak turn iddia,
çekime ye uyumazlikiann çözUmUnde Ankara mahkemeleri ye icra dairelerinin yetkili oldugu,
uyumazlik halinde dahi, s6z1eme hUkUmlerinin uygulanrnaya devarn edecegi ye Papillon
AO'nun hizmet sunmayi surdurecegi kabul edilmektedir.
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6.2.

Ibirligi Sözlemesi

Sirket ye Sirket'in mevcut pay sahiplerinden Papillon AO (eski unvani He Papillon ZAO)
arasinda, 01/08/2013 tarihli !birligi Sözlemesi (Cooperation Agreement) TUrkce ye !ngilizce
olmak Uzere iki dude akdedilmitir.
!birligi Sözlemesi, özetle Papillon AO'nun 5irket'e faaliyet alani konusunda hizmet sunmak,
5irket'i destekiemek ye 5irket He ibirligi içerisinde hareket etmek konusundaki kabul ye
taahhütlerini konu almaktadir. Sözlemede dtizenlenen one çikan hak ye yukumlUlukler
aagidaki gibi özetienebilir:
(i)

Sözlemede Papillon AO, 5irket'in yazili olarak talep etmesi durumunda, 5irket

tarafindan talep edilen UrUnleri, taraflarca belirlenecek bir bedel mukabilinde, Sirket 19m
hazirlamayi, üretmeyi ye gelitirmeyi ye ürunleri 5irket'in talebine gore tam mamul olarak, yari
mamul olarak, son ttlketiciye sunulmak Uzere hazirlanan CD, DVD ve/veya Blue-Ray diski
formatinda ve/veya Sirket tarafindan talep edilebilecek ye taraflann yazili olarak mutabik
kalacaklari dier bir ekilde hazirlayarak, uçUncU kiilerin hak ye taleplerinden ari §ekilde, ilgili
fiziki ye elektronik bilgi ye beige He birlikte, teslim etmeyi kabul ye taahhUt etmektedir. Aynca
Papillon AO'nun, her bir ürUn 19m teklif edecegi bedeli, 5irket He arasindaki aiii1agelen ticari
iliki He tutarli §ekilde belirlemeyi ye bu bedellerin üzerinde fahi§ flyatlandirma yapmamayi
taahhUt ettigi gorUlmektedir. SOzleme uyannca Odenecek bedellenin, gereklilik arz eden istisnai
durumlar hariç, her zaman TUrk Lirasi uzeninden belirlenmesi ye 5irket tarafindan bu ekilde
Odenmesi gerekmektedir.
(ii)
Sozlemede 5irket'in Papillon AO'dan hizmet talebinde bulunma hakkinin 5irket'in
Papillon AO'dan hizmet almakla yUkUmlU oldugu anlamina gelmedigi yonunde hUkUm
bulunmaktadir.
(iii)

SOzleme uyannca, Sirket'in ürUn talebinde bulunmasi durumunda, 5irket He Papillon
AO arasinda her Urün için ayri ayri mutabakat yapilarak iin içerigi, koullan, teslim tanihi ye
bedeli belirlenmekte ye bu mutabakat hUkUmlerince hareket edilmektedir.

(iv)
5irket'in UrUnU, teslimata kadar ye teslimattan sonra inceleme, test etme ye tespit edilen
eksiklik, hata ye sair hususlar konusunda degiiklik talep etme hakki bulunmakta, 5irket'in
teslimattan Once bu hakiarindan herhangi birini kullanmamasinin, teslimattan sonra inceleme,
test etme ye degiik1ik talep etme hakianni etkilemeyecegi ye teslimat sonrasi haklanndan
feragat ettigi §eklinde yorumlanamayacagi dflzenlenmektedir.
(v)
SOzlemede Papillon AO, her bir UrUn bakimindan, 5irket, o UrUn He mUtenilenine
hizmet sundugu sUrece, tirUne ilikin bakim ye destek hizmetlenini, 7 gUn ye 24 saat sUrekJj
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surette ye sektörde gecerli uluslararasi profesyonel standartlara uygun ekiIde sunmayt ye bakim
ye destek hizmetlerinde, alaninda uzman, profesyonel ye tecrubeli bir hizmet saglayicinin dikkat
ye özenini esas almayl kabul etmektedir. Sirket'in veya Papillon AO'nun yazili talebi üzerine,
taraflarin Sirket'in her bir mUterisi Ozelinde yahut genel mahiyette bakim ye destek
sOzlemeIeri imzalayacagi, bu dogrultuda imzalanacak hizmet s6z1emesi/s6zlemelerinin bu
paragraf He aagida bir alt paragrafta Ozetlenen hUkUmler ile kiyaslandiginda, Sirket ye Papillon
AO için daha az lehe olan hUkümler icermeyecegi hükme baglanmitir.
(vi)

Papillon AO, bakim ye destek hizmetlerini sunarken, Urünlerin mUteri tarafindan

Sirket'in hizmet standartiarina gore kuilanimina mâni olmamayi ye kulianimi kisitlamamayi ye
Sirket'in hizmet standartiarinda OngOruien gecici ye kesin çOzUm süreleri dahilinde bakim ye
destek hizmeti sagiamayi kabul ye taahhüt etmektedir. SOzIeme uyarinca sunulacak bakim
destek hizmetleri, yukarida bir üst paragrafta belirtildigi üzere Sirket ye Papillon AO arasinda
imzalanacak bakim ye destek hizmetleri sOziemeierinde belirienecek hizmet bedelleri
mukabilinde sunuiacaktir. Ayni hUkmUn devamina gore, Papillon AO'nun kusur veya
ihmaiinden kaynakianmayan problemlere yonelik bakim destek hizmetlerinde, ihtiyac
durumunda, Sirket, kendisi tarafindan Onceden onaylanan ekipman ye sair tedarik masraflarini,
Papillon AO tarafindan faturalandirilmalari kaydiyia Odemektedir.
(vii)

Papillon AO, hazirladigi her bir ürUnUn gelitirilmesi, teslime hazir hale getirilmesi,

kuilanimi, sistem ye donanim gereksinimleri ye bakimi da dahil ürUn He ilgili olarak 5irket'e
egitim hizmeti vermeyi kabul etmektedir.
(viii) SOzlemede Papillon AO'nun, ayrica 5irket'i stratejik olarak desteklemeyi ye
devamlilik arz edecek ekilde 5irket'e aagida belirtilen konularda kendi ekiplerini oluturmak
ye iyiietirmek hususunda ye mUteriIerine sundugu hizmetlerde hizmet sunmayi kabul ye
taahhüt ettigi gOrUlmektedir:
Pazarlama,
MUteri ihtiyaclarinin, gorevierin ye teknik gereklilikierin tespitine ilikin teknik
geIitirme, RFP'lerin anal izi ye yeni Ozeilik ye OrUnlerin kefi, geiitirilmesi ye bunlara
ilikin problem cozumu ye sati§ Oncesi hizmetler,
5irket mUterilerinin sistemierine ilikin kurulum ye destek,
Operator ye yonetici fonksiyonlari için yerinde mUteri egitimi,
Papillon AO'nun biyolojik teknolojilere iiikin çekirdek modülleri Uzerinden yeni
yazilim ürUnlerinin gelitirilmesi için yazilim gelitirme ye
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• Ge1itirilmesi Papillon AO tarafindan destekienecek olan Sirket'in kendi Uretim
alaninda, canli taraylci ye diger Urtlnlerin Uretimi.
(ix)

Papillon AO, Sirket'in kendi ekibini oluturmasi ye gelitirmesi sUrecinde Sirket'i
özellikie aagida belirtilenleri gercekletirmek suretiyie desteklemeyi kabul ye taahhüt etmitir:
Pazarlama ekibi için rekiam materyali, kurulum ye destek ekibi igin ise dokumantasyon
ye yazilim araclan ye teknik materyaller de dahil ancak bunlar He smirli oimaksizin
Sirket'e her turiU materyali sagiamak,
Pazarlama ekibi igin reklam haziriayacak, tanitim yapmak, fikir ye bilgi saglamak,
Her tUrlu soru ye talebe ilikin çevrimiçi danimanlik sagiamak,
Yazilim geiitirme ekibi, Uretim ekibi ye kurulum ye destek ekibi için yazilim destegi
ye dUzenli egitim ye danimanhk vermek.
(x)

Sözieme uyannca ürUnier üzerindeki fikri mUikiyet hakian Papillon AO'ya aittir ye
devir gerceklemedikçe Papillon AO'ya ait oimaya devam etmektedir. Lisansin ye fikri
mUlkiyet hakiannin kapsam ye koullarina yonelik detaylarin her bir münferit söziemede aksi
yonde belirlenmemesi durumunda (belirlenmesi durumunda munferit s6zieme1erde
karariatin1an detaylara s6z1emeye konu Urün bakimrndan yuksek öncelik tanrnmaktadir),
Papillon AO otomatik olarak Sözieme He Sirket'e UrUnler Uzerinde, her tUrlU takyidat
ye üçUncu kii1erin haklanndan ari §ekilde, lisans hakki tanimaktadir.
Sirket'in lisans hakki, UrUnieri, Ttirkiye ye Rusya Federasyonu da dahil dUnyanin her
yerinde, herhangi bir amaç, ekil, araç veya yontemie, tamamen veya kismen, dogrudan
veya dolayli olarak her ekilde iieme hakki, cogaltma hakki ye yayma hakkini
kapsamaktadir.
Sirket lisans hakkini sözleme sUresi veya herhangi bir hak dUUrUcU sUre lie sinirii
olmaksizin, daimI ye gayni kabiii rUcu olarak haizdir.
Papiion TR'ye taninan lisans hakki, siniriandirici oimamak Uzere, Papilon TR'yi lisans
hakkini kismen veya tamamen kuilanmak, alt lisans yermek, pazariamak, satmak,
deyretmek, tescii ye han ettirmek ye lisans hakki Uzerinde diger herhangi bir tasarrufta
bulunmak; Urlinieni ilemek, geiitinnek, degitirmek, deriemek, parcalara ayirmak,
farkh1atirmak, UrUnier ye tilrev eserier imal etmek, meydana getirmek ye bundan dogan
tasarrufhaklanni kuiianmak; Urunler, lisans hakki ye irtibath konularda kendi adina her
tUriti iddia ye savunmada buiunmak, her tUriU davayi açmak, bavuru, takip ye talepte
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