KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kurumsal Yönetim Komitesinin 24/04/2007 tarih 08 sayılı tavsiye kararını görüşmek
üzere toplanan Yönetim Kurulu üyeleri yapılan müzakereler sonunda, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararında belirlenen esaslar
doğrultusunda şirketimizin, 16 Mayıs 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
ortaklarımızın onayına sunulan kar dağıtım politikasının dikkate alınarak, Kurumsal
Yönetim İlkeleri ve SPK’nın 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı doğrultusunda 2007 ve
sonrasına ilişkin kar dağıtım politikamızın önceki yıllarda yayınlanan kurumsal yönetim
uyum raporumuzda da yer aldığı üzere, 2011 yılı ve sonraki dönemler için
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; Ana mukavele,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat
gereğince şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası;
1. Dönem karından Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket esas
sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler
ayrılmasına ve dağıtılabilecek karın belirlenmesine
Ortaklarımızın pay senedi getirileri yanında düzenli temettü elde etmelerini teminen,
Şirketimizin misyon ve vizyonunda belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla karlılık
durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları dikkate
alınarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut düzenlemeleriyle de çelişmemek
kaydıyla, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas mukavelesindeki hükümler
çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kardan; her yıl tatminkar oranda temettü
dağıtılmasına, temettünün nakit veya temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle
ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli
oranda bedelsiz pay dağıtılması hususu Şirket Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır
ve Genel Kurul’un onayına sunulur.
2. Kar payı dağıtım politikasının; Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için
öngördüğü yatırım projeleri, ulusal ve global ekonomik şartları,
finansal
performansı, sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl gözden
geçirilmesine,
3. Kar payı dağıtımının olması halinde yasal süreler içerisinde dağıtılmasına
4. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim ilkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin
menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmesne
5. Şirket Yönetimi, yıl içinde yaptığı ve yıl sonunda yapmayı planladığı bağış ve
yardımlar hakkında kamuyu bilgilendirilmesi şeklindedir.

