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BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 

I. A aç ve Kapsa  

Ba taş Ba dır a A alaj Sa ayi ve Ti aret A.Ş. Şirket  veya BANTAŞ  ta i olduğu 
Ser aye Piyasası Kurulu SPK , ve Borsa İsta ul’u düze le eleri ile uyu lu olarak 
kamuyu bilgilendirir. BANTAŞ Bilgile dir e Politikası ı  a a ı, ta i olduğu düze le elerle 
uyu lu olarak pay sahipleri, yatırı ılar, çalışa lar ve üşteriler ol ak üzere tü  e faat 
sahipleri e ta , adil, doğru, za a ı da, a laşıla ilir, düşük aliyetle ve eşit koşullarda 
ulaşıla ilir aktif ve şeffaf ir iletişi i sağla aktır. A ak, u düze le eler uyarı a Şirket 
duyur ası hali de e faatleri e zarar gele ile ek duru larda elirli azı gizli ilgileri 
kamuya duyurmaktan imtina edebilir. 

 

II. Yetki ve Sorumluluk 

Şirketi  Bilgile dir e Politikası Yö eti  Kurulu’ u  yetkisi altı da oluşturulur ve uygula ır. 
Yö eti  Kurulu za a  za a  ilgili düze le eler gereği u politikada değişiklik yap a 
yetkisi i de saklı tutar. Bilgile dir e politikası ve politikada yapıla ak değişiklikler, Yö eti  
Kurulu’ u  o ayı ı taki e  Şirketi  i ter et sitesi de yayı la ır.   
Bilgile dir e Politikası ı gözet ek ve izle ekte  Yatırı ı İlişkileri Bölü ü sorumludur.  

 

III. Bilgile dir e Yö te  ve Araçları 
Bilgile dir e Politikası çerçevesi de Şirket tarafı da  kulla ıla  ilgile dir e yö te  ve 
araçları aşağıda elirtil iştir.  
 

 Periyodik olarak açıkla a  fi a sal ta lolar, ağı sız de etçi raporu ve eya lar 

 Yıllık ve ara dö e  faaliyet raporları 

 Şirket i ter et sitesi www.bantas.com.tr) 

 Özel duru  açıkla aları 

 Ti aret Si il Gazetesi ara ılığı ile yapıla  ila  ve duyurular 

 Telefon, e-posta, faks gi i iletişi  araçlarıyla yapıla  iletişi  yö te leri 

 

IV. Yazılı ve sözlü ilgi talepleri, ası  açıkla aları, ha er aja sları a yapıla  açıkla alar, 
ko fera s ve topla tılarda yapıla  açıkla alar  
Pay sahipleri, yatırı ılar ve a alistlerde  Şirkete iletile  ilgi talepleri, ka uya açıkla ış 

ilgiler çerçevesi de Yatırı ı İlişkileri Bölü ü tarafı da  ya ıtla ır.  
Şirket yetkilileri, za a  za a , yatırı ılar ve a alistlerle ilgi paylaş ak a a ıyla ulusal 
ve uluslararası düzeyde ko fera slara veya topla tılara iştirak ede ilirler. Bu topla tılarda 
kulla ıla  su u lar Şirketi  i ter et sitesi de yayı la a ilir.  
 

http://www.bantas.com.tr/
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V. Şirket Hakkı daki Ha er ve Söyle tileri  Taki i 
Şirket, ası -yayı  orga ları veya diğer iletişi  ka alları da yer ala  ha er ve söyle tileri 
takip eder ve ilk kez ka uya duyurula  veya daha ö e ka uya duyurul uş ilgilerde  
farklı içerikteki ha er veya söyle tileri  varlığı hali de; Şirket payları ı  değeri e, fiyatı a 
veya yatırı ıları  yatırı  kararları a etkisi i Şirket iç düze le eleri çerçevesi de 
değerle dirir ve gerekli gördüğü hallerde, ser aye piyasası evzuatı da elirle e  esaslar 
çerçevesi de ka uya açıkla a yapar.    
Bası  ve yayı  orga ları ve diğer iletişi  yolları ile, ka uya açıkla ış ilgilere dayalı olarak 
yapıla  yoru , a aliz, değerle dir e ve tah i lere ilişki  olarak, u ları  yeterliliği ve 
doğruluğu a ilişki  Şirket tarafı da  ka uya açıkla a yapıl ası zoru luluğu yoktur. 
 

VI. Ge el Kurul Topla tıları, Ser aye Artışı ve Kar Dağıtı ı a İlişki  duyurular  
Şirket, Ge el Kurul topla tıları, ser aye artışı ve kar dağıtı ı a ilişki  duyuruları ta i 
olduğu ser aye piyasası düze le eleri e ve Şirket A a Sözleş esi e uygu  olarak 
gerçekleştirir. Şirket, Ge el Kurul topla tıları da ortaklar a sorula  ve ti ari sır kapsa ı a 
gir eye  soruları  Ge el Kurul es ası da evapla dırıl ış ol ası ı sağlar. Ge el Kurul 
topla tısı da evapla dırıla aya  ve ti ari sır kapsa ı a gir eye  sorular u ilgilendirme 
politikası ve ilgili düze le elere uygu  olarak evapla dırılır.  
 

VII. Özel duru ları  ka uya açıkla ası a kadar gizliliği i  sağla ası a yö elik alı a  
tedbirler 

Bu politika kapsa ı da içsel ilgi  Şirket payları ı  değeri i, fiyatı ı veya yatırı ıları  
yatırı  kararları ı etkileye ile ek he üz ka uya açıkla a ış ilgi, olay ve geliş elerdir.   
BANTAŞ, şirketi  eşru çıkarları ı  zarar gör e esi içi  içsel ilgileri  ka uya 
açıkla ası ı, Şirket iç düze le eleri çerçevesi de, yatırı ıları  ya ıltıl ası a yol 
aç a ası ve u ilgileri  gizli tutul ası ı sağlaya ile ek ol ası kaydıyla erteleye ilir. Bu 
duru larda Şirket, iç düze le eleri ve ser aye piyasası evzuatı uyarı a, içsel ilgileri  
gizliliği i te i  et ek üzere her türlü ted iri alır. 
BANTAŞ, yö eti i ve çalışa ları ı  iç düze le eleri ka alıyla, içsel ilgilerle ilgili olarak 
ka u  ve ilgili evzuatta yer ala  yükü lülüklere ve u ilgileri  kötüye kulla ı ı veya 
yayıl ası ile ilgili yaptırı lara ilişki  ilgile dirir. İçsel ilgilere erişi i ola  kişiler, içsel 

ilgilerle ilgili olarak ka u  ve ilgili evzuatta yer ala  yükü lülükleri ka ul et eleri i 
sağlaya ak şekilde, u ilgileri  kötüye kulla ı ı veya yayıl ası ile ilgili yaptırı larda  
Şirket iç düze le eleri çerçevesi de ilgile dirilir. 
 

VIII. İdari soru luluğu ulu a  kişileri  elirle esi de kulla ıla  esaslar 

Ser aye Piyasası Mevzuatı çerçevesi de, İdari Soru luluğu Bulu a  Kişiler , Şirketi  
yö eti  kurulu üyeleri i, yö eti  kurulu üyesi ol adığı halde, Şirketi  içsel ilgileri e 
doğruda  ya da dolaylı olarak düze li ir şekilde erişe  ve Şirketi  gele ekteki gelişi i i ve 
ti ari hedefleri i etkileye  idari kararları ver e yetkisi ola  kişiler olarak ta ı la ıştır. 
Şirketi izde İdari Soru luluğu Bulu a  Kişiler, Yö eti  Kurulu Üyeleri ve Şirket Yö eti ileri 
olarak elirle iştir. 
 

IX. Gele eğe yö elik değerle dir eleri  açıkla ası a ilişki  esaslar 

Gele eğe yö elik değerle dir eler, Şirketi  gele eğe ilişki  içsel ilgi iteliği deki pla  ve 
tah i leri içere  veya yatırı ılara Şirketi  gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve 
perfor a sı hakkı da fikir vere  değerle dir eleri içerir. 
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Şirketi  gele eğe ilişki  içsel ilgi iteliği deki pla  ve tah i leri e ilişki  değerle dir eleri 
ser aye piyasası evzuatı da elirtile  esaslar çerçevesi de ka uya açıkla a ilir. 
Gele eğe yö elik değerle dir eler, yö eti  kurulu kararı a ağla ası koşuluyla ka uya 
açıkla a ilir. 

Gele eğe yö elik değerle dir eler, akul varsayı  ve tah i lere daya dırılırlar ve 
ö görüle eye  riskler ve geliş eler dolayısıyla sap a duru u da, daha ö e ka uya 
açıkla a  hususlar ile gerçekleş eler arası da ö e li ölçüde ir farklılık ulu ası hali de, 

u farklılıkları  ede leri e de yer veril ek suretiyle ka uya açıkla a yapılır.    
Gele eğe yö elik değerle dir eler, ser aye piyasası evzuatı daki esaslar çerçevesinde 
yapıla ak açıkla alarla ka u oyu ile paylaşılır.  
 

X. Yürürlük ve Gözde  Geçir e 

Şirketi  Bilgile dir e Politikası Yö eti  Kurulu’ u  04.09.2015 tarih ve 2015/28 no.lu 
kararı ile yürürlüğe girer ve şirketi  i ter et sitesi de yayı la ır. Bu larda yapıla ak 
değişiklikler yö eti  kurulu kararı a ağlıdır.   
 


