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YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. (/tr/s�rket-b�lg�ler�/ozet/1131-ag-anadolu-grubu-hold�ng-a-s)
AGHOL

Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Özel Durum Açıklaması (Genel)

1 YUSUF OVNAMAK MALİ İŞLER MÜDÜRÜ YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 26.04.2012 10:26:34

2 SEZAİ TANRIVERDİ GENEL MÜDÜR YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 26.04.2012 10:29:25

  
   

Ortaklığın Adresi : UMUT SOKAK NO:12 İÇERENKÖY ATAŞEHİR/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : TEL:216-578-85-00 FAKS:216-573-58-02

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks No.su : TEL:216-578-85-59 FAKS:216-573-58-02

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin
Ücretlendirme Esasları

  AÇIKLAMA:

Bild Fina Hak

Gönderim Tarihi
26.04.2012 12:47:02

Bildirim Tipi
ÖDA

Yıl
-

Periyot
-

+ -
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Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 26.04.2012 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda

Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda;

30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV No: 54 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ'in Eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı maddesi gereğince hazırlanmış olan ve aşağıda yer alan "Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Esasları"nın onaylanmasına ve Şirketimizin 22.05.2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nda ortaklarımızın bilgisine sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için
ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar
genel kurul toplantısında belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçeve dahilinde tanımlanmıştır:

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı
olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate
alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.
Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen
verilerden de faydalanılarak şirketin hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanır.
Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi
yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınır.

İkramiye: Aylık Ücret'e bağlı olarak hesaplanır ve yılda (4) Aylık Ücret tutarında belirlenen İkramiye toplamı, şirket tarafından belirlenen periyotlara
bölünerek iş sözleşmesi süresince ödenir.

Prim: Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kritik Performans Kriterleri ("KPK")'ne bağlı olarak, belli ağırlıklara
göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, yöneticiye yapılan Aylık Ücret ve İkramiye ödemeleri yıllık toplamının yöneticinin bulunduğu pozisyona
göre değişen belli bir oranı, Şirket KPK ile bireysel performans gerçekleşme oranlarına bağlı şekilde hesaplanarak Prim olarak yöneticiye ödenebilir.
Diğer Haklar: Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik vb. yan haklar ve diğer sosyal yardımlar kurumun tanımlanmış politika ve yönetmelikleri doğrultusunda
kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanabilir.

  
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.


