KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİC.A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
1. Amaç
Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş.’nin (Kristal) Bilgilendirme politikasında amaç, şirketin geçmiş performansı ile
gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler dışındaki hedeflerini , hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir
iletişim içerisinde paylaşmaktır. Ana hedef, mevcut hissedarlar için şirketin değerini artırırken, potansiyel yatırımcılar
için de hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir. Şirket yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp,
sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil,
doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (sermaye
piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.
Kamuyu aydınlatma hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul
(BİST) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami
özen gösterir.
Bilgilendirme Politikasında yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik
posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya
bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır. Bilgilendirme Politikası, SPK’nın “Özel Durumlar Tebliği”
ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanmış; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Genel Kurulun
bilgisine sunulmuştur.
2. Yetki ve Sorumluluk
Kristal, Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak
onaylanmıştır. Kamunun aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Kurumsal
Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesine ve muhasebe birimine Bilgilendirme Politikası ile ilgili bilgi
vererek önerilerde bulunur.Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Şirket kurumsal İnternet
Sitesinde kamuya açıklanır ve müteakiben ilk yapılacak genel kurul toplantısında genel kurulun tasvibine sunulur.
3. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar
Kristal, “içsel bilgi” yi sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek,
henüz kamuya açıklanmamış bilgi olarak tanımlamaktadır. İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü, içsel bilgilere
erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli
güncellemeleri yapmaktadır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, Özel Durumlar Tebliği uyarınca ve Şirketimizce
idari sorumluluğu bulunan kişiler oldukları kabul edilmektedir. İçsel bilgiye erişenlerin listesi, Şirketin yönetim
kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Kristal’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir
şekilde erişen ve Kristal’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri
ve bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı
şekilde düzenli veya arızi olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Kristal, yıllık finansal durum tablosundaki aktif
toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerini de idari sorumluluğu
bulunan kişiler arasında değerlendirilmektedir. Söz konusu içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, İç
Denetim ve Yatırımcı İlişkileri bölümü tarafından özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya
açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede
bulundukları hususunda ve Sessiz Dönem bölümde açıklanan uygulaması konularında imza karşılığı bilgilendirilirler
4.Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Kristal, Bilgilendirme Politikaları ; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet
sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme
araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, şirket
tarafından kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasının yürütülmesinde aşağıda belirtilen yöntem ve araçlar
kulanılmaktadır.
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 BİST’e iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri ile eş zamanlı olarak yapılır),
 Periyodik olarak BİST’e KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve
faaliyet raporu (Elektronik ortamda KAP Bildirimleri ile eş zamanlı olarak yapılır ),
 T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel
kurul çağrısı vb.),
 Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
 Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
 Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme, görüşme ve
toplantıları,
 Kurumsal Web Sitesi, (www.kristalkola.com.tr),
5. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
SPK’nı Özel Durum Tebliği uyarınca özel durum açıklamaları,Yatırımcı ilişkiler bölümü gözetiminde muhasebe finans
birimi tarafından hazırlanır.
Kristal özel durum açıklamaları prensip olarak şirketi imzaya yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmak
suretiyle BİST’e iletilir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında BİST’e bildirimi
elektronik ortamda da iletilir.
Bir bilgi, makul bir yatırımcının söz konusu bilgiyi önemli ve özel bulma ihtimalinin yüksek olması durumunda, önemli ve
özel bir bilgi olarak kabul edilir.
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; sermaye
piyasası katılımcıları/üçüncü kişilerle bire bir veya gruplar halinde yapılan toplantılarda/görüşmelerde kamuya
açıklanmış bilgiler dışında bilgi açıklanmaz. Şirket'in kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya
çıkan değişiklikler ve gelişmeler özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur.
Bu çerçevede herhangi bir şirket çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak
kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Yatırımcı İlişkiler Bölümü ve muhasebe finans birimi’ne bildirir. Bu
durumda, muhasebe finans birimi ve yatırımcı ilişkiler bölümü, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda,
uygun özel durum açıklamasının hazırlanarak, BİST’e iletilmesini sağlar.
Şirket özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki ilk iş günü içinde internet sitesinde
(www.kristalkola.com.tr) ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde saklar.
6. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması
Kristal mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun
olarak hazırlanır. Altı aylık ve yıllık mali tablolar SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartları
çerçevesinde bağımsız denetimden geçirilir Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve
Genel Müdür, Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza tarafından doğruluk beyanı imzalanır, Yönetim Kurulu onayını
takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda süre içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden
elektronik ortamda iletilir.
7. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması
Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim
Kurulunun onayından geçirilir ve Web Sitemiz (www.kristalkola.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Faaliyet
raporları, Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP bildirimi olarak elektronik
ortamda iletilir. Talep eden sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı
halini şirket merkezinden, yatırımcı ilişkiler bölümünden temin edebilirler.
8. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi
tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri muhasebe finans birimi veya yatırımcı ilişkiler bölümü tarafından
değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve
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sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri,
muhasebe finans birimi ve yatırımcı ilişkiler bölümünün değerlendirmesinden sonra ilgili birim tarafından cevaplanır.
Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim
Kurulu ve şirketi imzaya temsile yetkili tarafından yapılabilir.
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları
cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri muhasebe finans ve yatırımcı ilişkileri birimine yönlendirilir.
Bilgilendirme yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya, Şirket'in yönetimi, hukuki durumu ve
Şirket projeleri ile ilgili bilgiler, görevlendirilmiş yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerince yapılacak açıklamalarla
sunulur.
9. Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler
Yukarıda sayılanlar haricinde yapılacak diğer bildirimlerin (izahname, sirküler vb.), Şirket imza
belirlenen yetkiler dâhilinde imzalanarak kamuya açıklanması gerekmektedir.

sirkülerince

10. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim
Kristal ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine,
faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi
anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Bilgilendirme
politikasında aksi belirtilmedikçe, Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi, bilgilendirme politikasında aksi
belirtilmedikçe şirket adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.
Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri
Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı
ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Şirketimiz, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme
yapmayarak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve
özel bilgileri açıklamayacaktır. Bunun dışında Şirket'in faaliyetlerinin kapsamlı olarak yatırımcı ile paylaşılması
gerektiğinde ve/veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yatırımcı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
Yönetim Kurulu veya yöneticilerin basınla görüşmelerinde, basından gelecek randevu talepleri Yatırımcı İlişkileri
Bölümü bünyesinde değerlendirilecek, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin onayı ile düzenlenecektir. Potansiyel
yatırımcılar, pay sahipleri, menfaat sahipleri, basın ve yatırımcıları temsilen finansal kuruluşlardan Şirket'e yöneltilen
soruların yanıtlanmasında öncelikli olarak soruların yazılı olarak gelmesi için internet kullanımı teşvik edilecek, fakat
tüm sorular bilgilendirme politikası çerçevesince Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplanacaktır
Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi
İnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülatif bilgilendirmenin önlenebilmesi için belirli bir grup yatırımcı
ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlarda yeni
bir bilgilendirme yapılmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgiler güncellenmeyecek ve daha önce kamuya
açıklanmamış özel bilgiler açıklanmayacaktır.
Tüm bu açıklamalar muhakkak internet sitesinde bulundurulacaktır. İnternet sayfası kullanılırken özel durum
açıklamaları ve internet kullanamayan yatırımcıların da bulunduğu dikkate alınarak, içerik buna göre güncellenir.
Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta
gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan
sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.
Şirketçe İçsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün oluştuğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirket meşru
çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması suretiyle
Tebliğ’in içsel bilgiler ilişkin esaslar maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir. Açıklamanın
ertelenmesi için şirketçe, ertelenen bilgiyi, ertelemenin Şirketin yasal haklarının korunmasına etkisini, yatırımcıların
yanıltılması riskini oluşturmadığını ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri
alındığına ilişkin yönetim kurulunca karar alınır.
İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirketçe söz konusu içsel bilgi
hakkında kamuya derhal açıklama yapılır.
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11. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler
Şirket, etik olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Şirket hakkında
basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi Yatırımcı İlişkiler bölümü
tarafından güncel olarak takibi yapılır.Finans Direktörlüğü bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp
yapmayacağının değerlendirilmesini yapar.
Ancak Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin
Esaslar Tebliği’nin ilgili maddesi (Haber ve söylentilerin doğrulanması) çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp
yapılmamasına karar verilir.
Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST’ten doğrulama talebi geldiğinde veya
yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve
dedikodular hakkında açıklama yapılır.
12. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler
Kristal’in gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı
sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden
muhasebe finans biriminin ve yatırımcı ilişkileri bölümünün sorumluğundadır.
Muhasebe finans birimi bünyesindeki Pay Sahipleri ile İlişkiler birimi, şirketin uluslar arası yatırım alanında tanınırlığını
ve tercih edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana
çıkarmak ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar için şirketin diğer şirketlere göre tercih edilebilir
konuma getirme hususunda gerekli tanıtım, telekonferans, e-mail, faks, sunum , direkt bilgilendirme için
açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen toplantı taleplerine olumlu yanıt
verilmekte olup; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır.
Şirket analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Web Sitesinde
(www.kristalkola.com.tr) yayınlamaz. Şirket analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz,
onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun
yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve
spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirilebilir.
13. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması
Kristal bilgilendirme politikası çerçevesinde zaman beklentilerini açıklayabilir. Kristal’in beklentilerini açıkladığı yazılı
dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde
farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler
tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın
açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans
verilmek suretiyle yapılabilir.
Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki
veriler ile birlikte açıklanır. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayım ve öngörüler
içeremez, yanıltıcı olamaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Açıklamada olası riskler,
belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden sapabileceğine dair bir uyarıya açık
bir şekilde yer verilir. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum
kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.
14. Sessiz Dönem
Kristal , asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının
belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu
döneme “sessiz dönem” adı verilir. Şirket için sessiz dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip
ayda başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. Şirket sessiz dönem
boyunca;
Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler
hariç, şirketin finansal durumu konuşulmaz,
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Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu
hakkında görüş bildirmez,
Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen sorular
cevaplanmaz; bu tip gruplara açıklama yapılmaz. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara şirketin
Web Sitesinde (www.kristalkola.com.tr) yer verilir.
15. Web Sitesi (www.kristalkola.com.tr)
Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında SPK mevzuatı, BİST karar ve düzenlemeleri ile SPK
Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.kristalkola.com.tr internet adresindeki şirket Web Sitesi aktif
olarak kullanılır. Şirket’in Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca
yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm
açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve
bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.
Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle
yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme
dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki
bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli
olarak devam edilir.
Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.
 Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
 Vizyon, misyon
 Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
 Üretim merkezleri ve ürün çeşitleri
 Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
 Şirket ana sözleşmesi
 Ticaret sicil bilgileri
 Finansal bilgiler
 Faaliyet raporları
 Haberler
 SPK Özel Durum Açıklamaları
 Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
 Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
 Vekâletname örneği
 Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
 Sosyal sorumluluk
 Bilgilendirme politikası
16. Yürürlük
Bu şirket bilgilendirme politikası 12/06/2009 tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olan
Sermaye Piyasası Kurulu nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde ekteki şekliyle tadil
edilerek Yönetim Kurulu’nun 07/03/2014 tarihli kararı ile değiştirilmiştir. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik
gerektiğinde değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra, Genel
Kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

5

