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KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 Holdingimizin temel amacı paydaşlarına mümkün olan en yüksek kar payını dağıtmaktır. 

 Bu amaç çerçevesinde, Esas Sözleşmemizin Karın Dağıtımı ve Kar Payı Avansı Başlıklı 16. 

Maddesine istinaden Holdingin  mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış finansal 

tablolarında yer alan dönem kârından öncelikle ; 

- Mevzuatın öngördüğü Vergi karşılıkları ayrılır, 

- Varsa geçmiş yıl zararları düşülür, 

- Genel Kanuni yedek akçeler ayrılır,(%5)  

- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden 

Türk Ticaret kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır, 

- Vergi ve yasal yükümlülükler, Geçmiş yıl zararları, Genel kanuni yedek akçe ve birinci 

temettü ayrıldıktan sonra Genel kurul kar payının yönetim kurulu üyeleri ile memur, 

müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve 

kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir, 

- Net dönem karından  (yukarıdaki) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra 

kalan kısmı Genel Kurul, kısmen ve tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya 

Türk Ticaret Kanunu’nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak 

ayırmaya yetkilidir. 

 

  Esas Sözleşmemizin Karın Dağıtımı ve Kar Payı Avansı Başlıklı 16. Maddesine istinaden Kar 

Dağıtım teklifi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu’nun SPK Kurumsal Yönetim 

İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer alır, Genel 

Kurul’da ortakların bilgisine sunulur. 

- Yönetim Kurulu Kar Dağıtım teklifinde bulunurken;  Holding’in finansal pozisyonunu, 

yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçlarını, sektörel, ulusal ve uluslararası 

ekonomik koşulları dikkate alarak kar dağıtımında en rantabl orana ulaşmayı hedefler. 

-Kar Dağıtımında pay sahiplerinin menfaati ile Holding menfaatleri arasında tutarlı bir 

politika izlenir. 

 Dağıtıma esas kar tutarı, Çıkarılmış Sermayenin %5’inden az olması halinde, kar dağıtımı 

yapılmaz.   

 Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

 Holding Esas sözleşmenin 16. Maddesine istinaden ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

göre pay sahiplerine Kar Payı Avansı dağıtabilir. 

 Holding’de kar payı imtiyazı yoktur. 

 Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kar payı; tamamen nakit veya tamamen 

bedelsiz pay şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de 

dağıtılabilir. 

 Kar payının pay sahiplerine dağıtımı; Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payı Tebliğinde belirtilen yasal süreler içerisinde 

gerçekleştirilir. 

-Kâr dağıtım tarihleri ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler  Kamuyu Aydınlatma 

Platformu ve Holding’in internet sitesinde kamuya duyurulur 

 Yönetim Kurulu Karın dağıtılmaması yönünde karar vermesi durumunda  bunun nedenini ve 

dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağını Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar. 


