ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı: TGS Dış Ticaret A.Ş.
Ortaklığın Adresi: Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul34 Plaza A Blok Kat:9
Güneşli – Bağcılar / İSTANBUL
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Açıklama Tarihi: 28/03/2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı: Hayır
Özet Bilgi: Şirket Kar Dağıtım Politikası
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım
politikasının belirlenmesi hususu görüşüldü.
Neticede;
Şirketimiz 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmesine,
Kar Dağıtım Politikamızın KAP ’ta ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanarak kamuya duyurulmasına ve ilk genel
kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına
oy birliği ile karar verildi.
TGS Kar Dağıtım Politikası;
TGS Dış Ticaret A.Ş kar dağıtımı konusunda Şirket Esas Sözleşmesindeki hükümler ile TTK, SPKn, Vergi Mevzuatı
hükümlerini dikkate almaktadır. Yapılacak kar dağıtımında, şirket payları içerisinde imtiyazlı bir grup olmayıp, tüm
pay sahipleri eşit oranda temettüden faydalanmaktadır.
Karın dağıtımına ilişkin hesaplama yapılırken yasal zorunluluklar, vergi vb. karşılıklar düşüldükten sonra, şirketin
nakit sermaye ihtiyacı, ulusal ekonomik durum, geleceğe yönelik yatırım planları ve şirketin mali durumu göz
önüne alınmaktadır.
Halka açılmanın getirdiği sorumluluklar ve sermayemize yatırım yapan ortaklarımızın yıllık kardan istifade
edebilmesi esasları merkezinde, 2012 mali yılından itibaren başlamak ve gelecek yıllarda uygulanmak üzere,
şirketimiz yapılacak kar dağıtımında, ölçülü bir yaklaşım ile elde edilen karın dağıtılabilir kısmını, azami ölçüde
dağıtmayı hedeflemektedir.
Bu doğrultuda alınan Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul onayına sunularak ortaklara kar dağıtımı gerçekleştirilir.
Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan 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.

