KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC. A.Ş.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
Ortaklarımızın beklentileri ile şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin
gözetilerek, şirketin karlılık durumu, planlanan yatırım harcamaları, gelişen gıda sektörünün
ihtiyacına bağlı olarak üretim miktarlarının arttırılması ve çalışma sermayesi ihtiyacı dikkate
alınarak dağıtılabilir karın tesbitinin;
Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Düzenlemeleri ve diğer
ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr
dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay
sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda,
ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay
sahiplerinin beklentileri ve şirketin ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle
belirlenmiştir.
Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının
belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine
dağıtılabilir kârın Yönetim Kurulu teklifinin Gelen Kurul onayına istinaden belirlenen oran
üzerinden nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması prensip olarak
benimsenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlar ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı, düzenleme ve kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda
herhangi birinde net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde kar dağıtımı yapılmaz.
Şirketimizin kâr payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.
Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve
iktisap tarihlerine
bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte,
belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği
tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.
Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir.
Şirket 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 internet
sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.
Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu
politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki
projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden
geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul
toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna
açıklanır.
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