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Kar Dağıtım Politikası
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin kar dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı
ve esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul’da belirlenmiş olup,
sermayeyi temsil eden pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.
Kar dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık
kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da ortakların bilgisine
sunulmakta, ayrıca kar dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile
birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve
diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar
dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, şirketimizin
sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate
alınmaktadır.
İlke 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 kanunen ayrılması gereken yedeklerden sonra hesaplanan
“dağıtılabilir dönem karı”nın azami ölçüde dağıtılması esas olarak benimsenmiştir. Şirket
yönetim kurulu, şirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha düşük
oranda kar payı dağıtılmasını veya kar payı dağıtılmamasını genel kurula önerebilir. Genel
Kurul’da alınacak kararla dağıtılacak kar payı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz pay
şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir. Kar
dağıtım politikası çerçevesinde, kar payı ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların
tümüne eşit olarak dağıtılır.
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.’de kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.
Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu
politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki
projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden
geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul
toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

