DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili
mevzuat ile Ana Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili 32. maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı
yapmaktadır. Yönetim Kurulu kâr dağıtım kararında mevzuatı ve piyasa koşullarını dikkate alır.
Buna göre kâr dağıtımında; Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu
yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye
oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Yönetim Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulu’nun zorunlu kıldığı oranından az olmamak üzere, Şirketin piyasa
değerini olumsuz etkilemeyecek oranda kâr payı dağıtmayı politika olarak belirler.
Kâr dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi kararı, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un
onayına sunulacak bir teklife tabidir. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu, temettü miktarı ile
beraber kârların dağıtımını teklif edip etmeyeceğine karar verebilir ve pay sahipleri, genel
kurul marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir.
Yönetim Kurulu kârın dağıtılmasına karar vermesi halinde ilke olarak, Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer
alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârı’ ndan; Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan
oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.
Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kâr payı, tamamı nakit veya tamamı
bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de
belirlenebilir.
Kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan kârın nerede
kullanıldığını Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin bilgisine sunar.
Şirketimiz prensip olarak kâr payı avansı dağıtmamaktadır.
Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı
hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, kâr payının ödenme zamanı genel kurulca
alınan kararlar dahilinde belirlenir.
Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekli ve içeriği Sermaye Piyasası Kurulu’nca
belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya
açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosu en
geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul, kâr dağıtım kararı verilen genel kurul
toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek şartıyla kâr payı dağıtım tarihi
belirleyebilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

