KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimizin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz kar dağıtım
politikası 30 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 Dönemi Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısında şirket
ortaklarının bilgisine sunulmuş olup, şu şekildedir; Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye
Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili
maddeleri* çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.
Şirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde
bulundurularak dağıtılacak temettünün, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu
suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli
oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde
dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.
Genel Kurul, safi kardan birinci tertip yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmı
kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak
ayırmaya yetkilidir. Kâr dağıtım politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleşmesini
sağlayacak şekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar,
gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından
gözden geçirilecektir.
*12/11/2013 tarihinde yürürlüğe giren şirket ana sözleşmesinde “Karın Tespiti ve Dağıtılması” şu
şekilde yer almıştır;
KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI
Madde 19 - Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile
muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel
kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası
Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl
zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde
yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.

