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Kar Dağıtım Politikasının Güncellenmesi

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" nin 4.maddesi uyarınca şirketlerin kar
dağıtım politikasının asgari içeriği belirlenmiştir. Buna göre şirket kar dağıtım politikasının ekteki gibi
güncellenmesine ve yapılan değişikliğin gerçekleşecek ilk olağan genel kurulda ortakların onayına
sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret A.Ş
TGS Dış Ticaret A.Ş Kar Dağıtım Politikası;
TGS Dış Ticaret A.Ş kar dağıtımı konusunda Şirket Esas Sözleşmesindeki hükümler ile TTK, SPKn, Vergi
Mevzuatı hükümlerini dikkate alır. Karın dağıtımına ilişkin hesaplama yapılırken yasal zorunluluklar,
vergi, varsa geçmiş yıl zararları vb. karşılıklar düşüldükten sonra, net dağıtılabilir kar rakamı
üzerinden, şirketin nakit sermaye ihtiyacı, ulusal ekonomik durum, geleceğe yönelik yatırım planları
ve şirketin mali durumu göz önüne alınarak, dağıtım yapılabilir.
Kar dağıtımı nakit olabileceği gibi pay olarak da dağıtılabilir. Kar payı, kararın alındığı Genel Kurul’da
karara bağlanması şartıyla eşit veya farklı tutarlardaki taksitler halinde de ödenebilir. Taksit sayısı
Genel Kurulda ya da Genel Kurulun açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından
sonradan belirlenebilir. Ayrıca gerekli görüldüğünde Şirket kar payı avansı dağıtılması yönünde
mevzuat çerçevesinde karar alabilir.
Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmaması yönünde bir teklif Genel Kurul’a sunulursa, bunun
nedenleri ile karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ ”inde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin ihraççının defter, kayıt ve
belgelerine uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve
yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Halka açılmanın getirdiği sorumluluklar ve sermayemize yatırım yapan ortaklarımızın yıllık kardan
istifade edebilmesi esasları merkezinde, şirketimiz yapılacak kar dağıtımında, ölçülü bir yaklaşım ile
dağıtılabilir karının en az %50 oranındaki tutarını nakit veya bedelsiz hisse olarak dağıtmayı
hedeflemektedir. Yapılacak kar dağıtımında, şirket payları içerisinde imtiyazlı bir grup olmayıp, tüm
pay sahipleri eşit oranda kar payından faydalanır.
Kar dağıtımına ve karın dağıtım zamanına ilişkin Yönetim Kurulunun vereceği teklif, Genel Kurul
onayına sunularak ortaklar tarafından asıl karara bağlanır. Karın dağıtım zamanı esas olarak, dağıtım
kararının alındığı Genel Kurul tarihini takip eden bir aylık süredir ancak bununla beraber ilgili hesap
döneminin sonunu geçmeyecek şekilde başka bir tarih olarak da belirlenebilir.

