KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye
Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat
hükümleri ile Ana Sözleşme hükümleri dikkate alarak kâr dağıtımı kararlarını belirlemektedir.
Bu çerçevede; Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (”UFRS”) ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Ana Sözleşmesi 14.
Madde dikkate alınarak hesaplanan “Net Dağıtılabilir Dönem Kârı” Şirketimizin Genel
Kurulu’nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır.
Kâr dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları,
kârlılık ve nakit durumu ve ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer
aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında
tutarlı bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.
Kâr Dağıtım Politikası’nın sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer
almaktadır.
Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Şirket kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur.
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara
dağıtımına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede
yapılmasına azami gayret gösterilir.
Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz
pay şeklinde olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir.
Yasa hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün yedek akçeler ile esas sözleşmede veya
kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek
akçe ayrılmasına, gelecek yıla herhangi bir kar aktarılmasına ve bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeleri hariç Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve
çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden
ödenmedikçe ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmadıkça, bu kişi ve/veya kurumlara kardan
pay dağıtılamaz (Ana Sözleşme 14. Madde)
Şirketimizde kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır. Ancak Sermaye Piyasası
Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.

