Şirket’in SPKn’nun 26’ncı maddesi çerçevesinde yönetim kontrolü, sahip olduğu (A) ve (B) grubu
paylar ile Şirket’in oy haklarının yarısından fazlasına sahip olan Osman SUNGUR’a aittir.
Şirket’in izahname tarihi itibarıyla herhangi bir bağlı ortaklığı ya da iştiraki bulunmamaktadır. Bununla
birlikte, Şirket’in SPKn’nun 26’ncı maddesi çerçevesinde yönetim kontrolüne sahip olan ortağı Osman
SUNGUR, Corprint Teknoloji A.Ş. sermayesindeki payların %50’sine, Epdata Bilgisayar İç ve Dış
Ticaret Limited Şirketi sermayesindeki payların %90’ına ve İkom Bilişim Teknolojileri A.Ş.
sermayesindeki payların %91’ine sahiptir. Şirket sermayesinde %35 oranında pay sahibi olan Tahir
Fatih MUTLU ise Corprint Teknoloji A.Ş. sermayesindeki payların %50’sine, Epdata Bilgisayar İç ve
Dış Ticaret Limited Şirketi sermayesindeki payların %10’una ve Tomboprint Yazılım A.Ş.
sermayesindeki payların tamamına sahiptir.
Şirket’in ilişkili tarafı konumunda bulunan, Şirket hissedarlarının pay sahibi olduğu yukarıda sayılan
faaliyet konularına ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmektedir:
1988 yılında kurulan Epdata Bilgisayar İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti, bilgisayar donanımları, yazıcı ve
yazıcı sarf malzemelerinin satışını yapmaktadır. Satışlarının çok büyük bir kısmını kamu
kurumları ve kurumsal şirketlere yapmaktadır. Aynı sektörde faaliyet göstermelerine rağmen Epdata
Bilgisayar DMO üzerinden kamu kurumları ve kurumsal şirketlere satış yapmakta olup satış yaptığı
ürünleri sektörde yer alan distribütörlerden (Arena,Penta vb) ve Lexmark markasını ise Lexmark’dan
tedarik etmektedir.

E-Data Teknoloji ise distribütörlüğünü yaptığı ürünleri müşterileri (İş ortağı) aracılığı ile Kamu
kurumları ve özel sektör kurumsal son kullanıcılara (TCMB, Vakıfbank, Ziraat Bankası, BKM,Akbank,
Denizbank,ING Bank, Garanti Bankası, Odeobank, TEB, YKB, Türk Telekom, Turcell, Vodafon,THY,
Sunexpres, Aselsan, TMSF, STM, Kara Kuvvetleri vb) tedarik etmektedir.
2016 yılında baskı çözümleri sunma hedefi ile kurulan Corprint Teknoloji A.Ş., kurumların baskı
makinesi konusunda problem yaşadığı zaman, maliyet ve kapasite kaybının tespitini yapmakta,
kurumlara gerekli düzeyde baskı makinesi konumlandırmakta, bunların sistematik takibini
gerçekleştirerek, baskı boyalarının tedariğini ve makinelerin servis hizmetini üstlenmektedir. Corprint
baskı makinalarını Lexmark’tan sağlamakta olup nadiren E-Data’dan da alım yapmaktadır. Bunun
dışında Corprint baskı makinaları için sarf malzemesi alımlarını yoğunlukla E-Data’dan yapmaktadır.
E-Data ile Corprint arasında herhangi bir yazılı anlaşma bulunmamaktadır. E-Data ile Corprint’in
faaliyet konuları birbirinden ayrı niteliktedir.
2018 yılında kurulmuş bir bilişim ve teknoloji şirketi olan İkom Bilişim Teknolojileri A.Ş. elektrik, su,
gaz, ısıtma, soğutma sistemleri, bina teknolojileri, akıllı binalar, üretim tesisleri, ulaşım, çevre ve hava
kirliliği, perakende zincirleri alanında çözüm geliştirilmesi konularında faaliyet göstermektedir.
2021 yılında yazılım alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Tomboprint Yazılım A.Ş. henüz ticari
faaliyetlerine başlamamış olup, bu kapsamda Şirket ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmamaktadır.
Şirket ortağı Osman SUNGUR’un hissedar ve yönetim kurulu başkanı olduğu Angus Gıda A.Ş.’nin
faaliyet konusu restoran işletmeciliğidir.

