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Açıklama :
Yönetim Kurulumuz 26.02.2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri çerçevesinde
Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının ekte yer alan şekilde güncellenmesine ve Olağan Genel Kurul’un
onayına sunulmasına karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurul’un yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgiIi bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli
tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

N.Şenol TOLAN
Mali İşler Yöneticisi
26.02.2014 – 20:10

Tamer SOYUPAK
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.
26.02.2014 – 20:10

Tat Gıda Sanayi A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer
ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddesi çerçevesinde ortaklarına kâr
dağıtımı yapmaktadır. Bu uygulamada Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket
menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
Esas Sözleşmemizin 19’uncu maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kârdan %5 oranında birinci tertip yasal
yedek akçe, mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre ayrılan birinci temettüden sonra
kalan tutar üzerinden Genel Kurul, kar payına ilişkin kararı ile yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem
ve isçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ayrıca Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde ödenmiş
sermayenin %5’i indirildikten sonra kalan tutarın %5’i oranında bir tutar kurucu intifa senedi sahiplerine’de
ödenir.
Mevcut kar dağıtım politikamız;
Büyüme stratejimiz gereği oluşan kar, yatırım ve işletme sermayesi finansmanında kullanmak üzere şirket
bünyesinde bırakılarak nakit kar dağıtımı öngörülmemektedir.

