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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Kar Dağıtım Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın, Anadolu Endüstri Holding A.Ş
.  ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'nin, Yazıcılar Holding A.Ş. bünyesinde  birleştirilmesi hususunda imzalanan bağlayıcı 
anlaşmalarda kâr dağıtım konusu ile ilgili yer alan koşulları yansıtılması maksadıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 
bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası  düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile 
Şirketimizin'ın Esas Sözleşmesi'nin kâr dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde, ;en az

(i)     27 Aralık 2017 tarihinde tescil edilen Birleşme'yi takip eden ilk 5 yıl boyunca;

a)       Şirketimiz solo (müstakil) finansal tablolarına göre ilgili dönem için tespit edilecek net dağıtılabilir kârının %25'inden,

b)             Şirketimizin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği  yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki 
olağanüstü  gelişmelerin getireceği özel durumlar hariç olmak üzere; Şirketimizin'ın ilgili  dönem için tespit edilecek 
dağıtılabilir kârının %50'sinden

yüksek olanı, nakit olarak dağıtılır;

 

Kar Dağıtım Politikası



(ii)   27 Aralık 2017 tarihinde tescil edilen Birleşme'yi takip eden (5) yıldan sonraki yıllarda;

a)             Şirketimiz'ın solo (müstakil) finansal tablolarına göre ilgili dönem için tespit edilecek net dağıtılabilir kârının %20'
sinden,

b)             Şirketimizin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği  yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki 
olağanüstü  gelişmelerin getireceği özel durumlar hariç olmak üzere; Şirketimizin ilgili  dönem için tespit edilecek 
dağıtılabilir kârının %50'sinden

yüksek olanı, nakit olarak dağıtılır.

 

                            

Bununla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da sair herhangi bir resmi kurum ya da kuruluşun ya da herhangi bir 
idari ya da yasal düzenlemenin, hangi sebeple olursa olsun, nakit kâr dağıtımına izin vermemesi, nakit kâr dağıtımını 
yasaklaması ya da Şirketimizin dağıtmak isteyeceği kâr payı oranından daha  düşük ya da daha yüksek oranda kâr 
dağıtılmasını ya da nakit kâra kaim olmak üzere pay senedi verilmesini zorunlu kılması veya vergi mevzuatı uyarınca 
dağıtılacak kârın kısmen ya da tamamen "işletmeden çekiş" olarak  değerlendirilmesi hallerinde bahsi geçen 
düzenlemelere uyulur ve bu hallerde  duruma göre, nakit kâr dağıtımı yapılmaz ya da yukarıdaki oranlarda nakit kâr 
dağıtımı yapılmaz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan 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.


