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BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 

Ba taş Ba dır a A alaj Sa ayi ve Ti aret A.Ş. Şirket  veya BANTAŞ , uzun vadeli stratejik 

hedefler, yatırı  ve fi a s a   ihtiya ı ile birlikte pay sahiplerinin beklentilerini dikkate alarak Türk 
Ti aret Ka u u hükü leri, Ser aye Piyasası Düze le eleri, Vergi Düze le eleri, diğer ilgili 
düze le eler ve esas sözleş e i  kar dağıtı ı ile ilgili 5. addesi doğrultusu da, kârlılık ve akit 
duru u da dikkate alı arak Ser aye Piyasası Düze le eleri çerçevesi de hesapla a  dağıtıla ilir 
dö e  karı ı  asgari %5’i pay sahiplerine nakit ve/veya edelsiz hisse se edi şekli de dağıtılır1

.  

Şirketi izi  stratejik hedefleri ile beraber kar dağıta il e pota siyeli dikkate alı arak Yö eti  
Kurul tarafı da  asgari kar dağıtı  ora ı ı  üstü de kar dağıtı  kararı alı ası ve Ge el Kurul’un 

o ayı a su ul ası her za a  ü kü dür. 
Kar dağıtı ı ve yıllık te ettü öde esi kararı, her yıl Yö eti  Kurulu tarafı da  Ge el Kurul'u  
o ayı a su ula ak ir teklife ta idir. Bu ağla da, Yö eti  Kurulu, te ettü iktarı ile era er 
karları  dağıtı ı ı teklif edip et eye eği e karar vere ilir ve pay sahipleri, ge el kurul arifetiyle, 

u ö eriyi ka ul veya reddedebilir. 

Yıllık karı  pay sahipleri e ha gi tarihte e şekilde verile eği,  Ser aye Piyasası Kurulu' u  ko uya 
ilişki  düze le eleri dikkate alı arak yö eti  kurulu u  teklifi üzeri e Ge el Kurul tarafı da  
kararlaştırılır. 
Ser aye Piyasası Ka u u’ u  ’ i addesi deki düze le eler çerçevesi de ortaklara kar payı 
ava sı dağıtıla ilir. 

Kar payı dağıtı  tarihi iti arıyla ev ut payları  tü ü e, u ları  ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alı aksızı  eşit olarak dağıtılır. Şirket karı a katılı  ko usu da esas sözleş e’de i tiyaz 

ulu a aktadır. 
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 Şirketimizin halka arz izahnamesi İzah a e Özeti, Madde . ve Ser aye Piyasası Ara ı Notu Madde . .  kapsa ı da 

verilen halka arz teşvikleri e göre,  Yılı Mali Perfor a sa Bağlı Bo us İlave  Pay Gara tisi hük ü gereği e, Şirket’i  
ev ut ortakları,  yılı Ser aye Piyasası Kurulu SPK  evzuatı a göre de etle iş fi a sal ta loları daki net kar 

raka ı ı , 4.000.000.- TL’ i  % ’u da  daha fazla altı da kal ası et kar raka ı ı  . . .- TL’ i  altı da ol ası  
hali de, halka arzda  pay ala  ve . .  gü ü akşa ı a kadar heapları da tuta  yatırı ılara %  ilave o us  B 
Gru u Ba taş payı vere eği i ka ul eya  ve taahhüt et iştir.  
Bu a ilave olarak, Şirket’i  halka arza ait Projeksiyo  Ta losu da yer ala   yılı tah i i Net Kar  raka ı 
4.000.000.- TL olup, BANTAŞ’ı   yılı SPK evzuatı a göre de etle iş ali ta loları daki et kar raka ı ı  
4.000.000.- TL ve üzeri de ol ası hali de u karı  e  az yarısı ı  akit te ettü olarak dağıta ağı ı, ka ul, eya  ve 
taahhüt et iştir.      

 


