EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Payı Dağıtım Politikası; Türk Ticaret Kanunu
(TTK), Vergi Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Şirket Anasözleşmesi’nin ilgili hükümleri
çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları ve Şirket’in stratejileri ile finansal planları
doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay
sahiplerinin beklentileri ile Şirket’in ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle
belirlenmiştir.
İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, uzun vadeli
şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak
ve yasal kayıtlarımızdaki dönem karından karşılanabildiği sürece, Sermaye Piyasası
Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının Şirket ortaklarına kar payı
olarak dağıtılması; kar payı dağıtımının nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesi, hesaplanabilir kar
payı tutarının ödenmiş sermayenin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın
dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi şeklinde belirlenmiştir.
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Esas Sözleşme’nin
26. maddesinde açıklanmaktadır. Buna göre;
 Şirketin faaliyet 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 düşülür. Geriye kalan ve
yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının da düşülmesinden
sonra,
 %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
 Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak tutar üzerinden,
Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.
 Kanuni yedek akçe ve birinci kar payı düşüldükten sonra kalanın %8’i A grubu hisse
senedi sahiplerine, %5’i B grubu hisse senedi sahiplerine, daha sonra kalan karın %5’i
Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilir.
 Net dönem karından, yukarıdaki bentlerde belirtilen tutarlar düştükten sonra kalan
kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya TTK’nun
521. maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
 Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın
519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabilir kar (kanunlara göre
ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları
düşüldükten sonra kalan) üzerinden, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğler ile belirlenen
oranlarda az olmamak üzere, Genel Kurul’ca tespit edilir.
Esas Sözleşmemizde kardan pay alma konusunda, detayı yukarıda verildiği şekilde
imtiyazlar bulunmaktadır, bu imtiyazlar dışında mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr
payından yararlanır. Şirketimizin bundan başka çalışanlara veya kurucu intifa senedi
sahiplerine herhangi bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.
Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder. Yönetim Kurulu senelik karın
mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil
itibariyle bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla Anasözleşme’de belirtilen kar payı imtiyazları
dışında, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit
olarak dağıtılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.
Esas sözleşmemizde kar payı dağıtım avansı dağıtılmasında Genel Kurul’un yetkili
olduğu belirtilmiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtım
konusunda Genel Kurul yetkilidir.
Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu
durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul
Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve
Şirket’in internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.
Kar Dağıtım Tablosu en geç Olağan Genel Kurul gündeminin ilan edildiği tarihte
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirketimizin internet sitesinde kamuoyuna duyurulur.
Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu
politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay
sahiplerinin onayına sunulur ve Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyet raporunda
yer verilerek, internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

