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English

ıklaması (Genel)

İmzasız Görüntüle Format

 SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [SISE] 27.02.2013 17:56:27

1 AHMET BAYRAKTAROĞLU MALİ İŞLER MÜD. SODA SANAYİİ A.Ş. 27.02.2013 17:53:11 

2 CİHAN SIRMATEL GRUP M. İ. MD. SODA SANAYİİ A.Ş. 27.02.2013 17:54:35 

Ortaklığın Adresi : İş Kuleleri Kule 3 4. Levent Beşiktaş 
İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0212 350 50 50 - 0212 350 58 60

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 
No.su : 0212 350 36 40 - 0212 350 58 60

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin 27.02.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.03.2007 tarih ve 10 sayılı toplantısında belirlenen ve aynı tarihte kamuya açıklanan şirketimiz "Kar Dağıtım 
Politikası'nın aşağıda belirtilen şekilde revize edilmesine ve Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile 
Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Buna göre; 

a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari 
%50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.

Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı 
bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

b) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım 
teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur. 

c) Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları genel kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde 
dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır. 

d) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları,  dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

e) Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline 
ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.

f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir. 

g) Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

h) Esas Sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması 
bulunmamaktadır.

i) Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na 
verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.
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Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 

sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)
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