giRKET BiLGiLENDiRME PoLiTiKAs

"$irketimiz agagrda sayrlan bilgi verilecek menfaat sahiplerine kurumsal yonetim ilkeleri
gereoi ticari srr nitelidindeki bilgiler hariq olmak iizere bilgilerin zamantnda, do0ru,
anla$rlabilir, eksiksiz ve kolay ulagrlabilir bilgi edinmelerini sadlamak amactyla bilgilendirme
politikasr olusturmu$tur.

9irketimiz, SPK KurumsalYdnetim ilkelerinin Sirket bUnyesinde hayata geQirilmesrne azami
gayret gosterir.

Ydnetim kurulumuz kamunun aydrnlattlmastyla ilgili olarak hazrrladrg! bilgilendirme
politikasrnr genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya agtklar.

Bilgilendirme politikasrnda bir degiiiklik olmasr haiinde, degigiklik yapllan hususlar ve
gerekmeleri ydnetim kurulunun onayrndan gegtikten sonra, genel kurulun bilgisine sunulur ve
kamuya agrklanrr.
Sorumluluk
Bilgilendirme Politikasrnrn takibinden, g0zden geqirilmesinden ve gelistirilmesinden Ydnetim
Kurulu sorumludur. Ydnetim Kurulu bUnyesinde olugturulacak komite, bilgilendirme
politikasrnr gozetmek ve takip etmekle sorumludur.

Kapsam
$irkei bilgilendirme politikasr Qergevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluglar
sunrarorr;

a- l\,4evcut Yatrfl mcrlar
b- Potansiyel Yatrnmctlar
c- Menfaat sahipleri
d- Diizenleyici kurulu$lar
e- Kamuoyu

Bilgilendirme Araqlan:
Bilgilendirme politikasr a$a0rda yer alan araglar vasrtasryla gergekleSiirilir.
. Web sitesi
. Yatrnmcrlara ydnelik toplanttlar

' l\,,ledya ve basrn agtklamalan
' Ticafet Sicili Gazetesi, diger gazeteler vasttastyla yapllan duyurular (izahname, sirkiller,
genel kurul Qaonsr vb.)
. Haber kanallarl
. Elektronik posta, mektup vs gibi iletisim araQlarl
. Telefon, Faks vs.

Bilgilendirme Kapsamrndaki Konular:
Yaprlacak bilgilendirmeler a$agtda yer alan hususlafl kapsar:

.

Yrllrk faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnoilan, badlmsrz denetim raporu ve kar daottlm
politikasr internet sitesi ve dioer dadtttm organlan vasltastyla yattnmctlara, kamuya, menfaat
sahiplerine ve dUzenleyici kurulu$lara zamanrnda ve dogru bif gekilde ula9ttfllrr.

.

Genel kurula iliksin her turlu bilgi genel kuruldan en az 2 halta once
gubelednde incelemeye acrk tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.

merl(ezr ve

. Her 3,6,9,12 ay|k ddnemlerde mali tablolar ve baolmslz denetim raporu ve ara donem
faaliyet raporu internei yolu ile kamuya duyuruluf.

.

SPK Seri:Vlll, No:54 "ozel Durumlarrn Kamuya Aqlklanmasrna iligkin Esaslar Tebligi
uyannca kamuoyuna agrklanmasr gerekli dzel durumlarln gergekleimesi durumunda bu
konuya iligkin 6zeldurum aSrklamalan l[i]KB'ye gcinderilir, web sitesinde yayrnlanlr.

.

Yonetim Kululu uyelerinin basrn ile yapacagr gdrilgmeler Yonetim Kurulu bUnyesinde
olugturulan birim iarafrndan planlanlr ve organize edilir. Teblide Gore girketin hisse senedi
dederini 6nemli dlgiide etkileyebilecek gelimseler soz konusu oldudunda yapllacak
aQrklamalar a$aOrda yaralan bilgi vermeye yetkili kigiler tarafrndan yaprllr. $irket, Semaye

Piyasasr Kurulu tarafrndan yaytmlanan Kurumsal Ydnetim llkelerini uygulaylp
uygulamadrgrna ililkin uyum raporuna; uygulayamadt0t konularda bu hususlara ve
gerekEelerine yrllrk faaliyet raporunda ve iniernet sitesinde yer verir.
. $irket Ydnetim Kurulu tarafrndan olusturulan kar dadrtrm politikasl kamuya agrklanlr. Bu
politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer allr.
OluQturulan etik kurallan bilgilendirme politikasr gergevesinde kamuya agrklanrf. Gelecede
ydnelik girket faaliyetlerinde onemli etkileri bulunmast beklenen geligmeler bilgilendirme
politikasr kapsamrnda agrklanrr.
iQerden Ogrenenlerin ticaretine iligkin bilgiler bilgilendirme politikasl kapsamrnda aQrklanlr.

lnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanrlrr, periyodik gilncellemelere yaplllr.

Bilgi Vermeye Yetkili Kisiler:
Yukanda yer alan kamuya yaprlan agrklamalar drgrnda talep edilen bilgilerle ilgili olarak
aqrklama yapmaya yetkili kisiler bilgi talebinin dizeyine gdre Yonetim Kurulu Bagkanr ve
Uyeleri, Genel lvludur, Mali lsler lvlldurli, Sermaye Piyasalan Koordinatoru, Pay Sahipleri
ili$kiler Bidmi tarafrndan yazrlr veya sdzlil olmak uzere cevaplandtflltf. Bu u kigiler dlglnda
kalan dider galganlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili deoildir.'

