KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2016 TARİHİNLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2016 Perşembe günü saat 11:00’da
Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen
gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir. 2015 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları, Finansal Tablolar ve Bağımsız
Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu
gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme
Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, www.kerevitas.com.tr adresindeki Şirket internet
sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır
bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri
saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket
birimlerimizden veya www.kerevitas.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda
Sermaye Piyasası Kurulu’ nun (Seri:III, No:44), II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet
Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz
etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi
ibrazı gerekli değildir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki
yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.kerevitas.com.tr internet
sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:02165242900) bilgi edinmeleri rica olunur
6102 sayılı Yeni Türk Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin
1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu
çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek
bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu
nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek
istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir
gün önce saat 16.30’ a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen
“kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin
oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama
yöntemi kullanılacaktır.
Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla
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2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
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Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
2015 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
2015 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
Yönetim Kurulu’nca 2016 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması,
Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
Şirket bağış ve yardım politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar
hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
SPK’nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında
genel kurula bilgi verilmesi,
Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK’nin 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için
yetki verilmesi,
Dilek, temenniler ve kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II NO:17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA
YAPILAN EK AÇIKLAMALAR
SPK‘nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili
olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize
sunulmaktadır.
1.

Ortalıklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 0,01 TL nominal değerde 624.400.000 adet hisseden meydana gelmiştir
Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, herhangi bir grup ayırımı ve imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketin ortaklık
yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Ortaklığın Ünvanı
Fon Sınai Yatırımlar A.Ş
Yıldız Holding A.Ş.
Watling Private Equity S.A.
Zeki Ziya Sözen
Hasan Kamuran Merzeci
Diğer Kısım
Toplam

Pay Tutarı (TL)
2.500.000
2.240.592
375.001
374.400
754.007
6.244.000

Pay Oranı (%)
40,04
35,88
6,01
6,00
12,08
100

2.
Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap
Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler
Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş
veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik
bulunmamaktadır.
3.
Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri
2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
4.
Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve
değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde
yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi,
bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık
faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.
Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.
5.
Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme
değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.

31 MART 2016 TARİHİNLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi
gerçekleştirilecektir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilecektir.
3. 2015 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve
www.kerevitas.com.tr Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet
Raporu, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu rapor ve ilgili diğer belgeler
Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
4. 2015 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve
www.kerevitas.com.tr Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan bağımsız dış
denetim raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer
belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
5. 2015 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve
www.kerevitas.com.tr Şirket internet adresi, yatırımcı ilişkileri bölümünde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal
Tablolar Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar ve ilgili diğer
belgeler Şirketimiz internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı
ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
Yönetim Kurulumuzca 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 hesap dönemi için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısında Genel
Kurul’un onayına sunulacak kar dağıtım teklifi müzakere edilerek, Yönetim Kurulu’nun teklifi karara bağlanacaktır. (Ek 1: Kar
Dağıtım Tablosu)
8. Yönetim Kurulu’nca 2016 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması,
Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetçi firma Genel Kurul onayına sunulacaktır.
9. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. (Ek 2: Kar
Dağıtım Politikası)
10. Şirket bağış ve yardım politikasının Genel Kurul onayına sunulması ve Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan
bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul’un onayına sunulacak ve yıl içinde
yapılmış olan bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir. (Ek 3: Bağış ve Yardım Politikası)

11. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası Genel
Kurul’un onayına sunulacaktır. (Ek 4: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası)
12. Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
Şirketimizin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.
13. SPK’nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler
hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
2015 yılı içinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.
14. Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK’nin 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi,
Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK’nin 376. madde uygulaması hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri
için yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerine; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi,
rekabet edebilmesi, Şirket’in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde
ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince
yetki verilecektir.
16. Dilek, temenniler ve kapanış.
Dileklerde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

VEKALETNAME
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31/03/2016 Perşembe günü saat 11:00’da Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad.
Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak
üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza
sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin
karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul
tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini
teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan
paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI

EK 1: KAR DAĞITIM TABLOSU

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)
1.
2.

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

6.244.000
17.280.579

SPK’ya
Yasal Kayıtlara
Göre
Göre
3.
Dönem Kârı
(85.157.495)
(78.848.874)
4.
Ödenecek Vergiler ( - )
5.
Net Dönem Kârı ( = )
(85.157.495)
(78.848.874)
6.
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
(751.301)
(21.943.723)
7.
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
8.
Konsolidasyona Dahil İştirakin (*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı ( - )
9.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
10.
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
11.
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı
12.
Ortaklara Birinci Temettü
-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
13.
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
14.
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü
15.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
16.
Ortaklara İkinci Temettü
17.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
18.
Statü Yedekleri
19.
Özel Yedekler
20.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
21.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Geçmiş Yıl Kârı
Olağanüstü Yedekler
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir
Diğer Yedekler
(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

EK 2: KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kar Dağıtım Politikası
Şirketimizin kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili
mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Şirketimizin stratejileri, operasyonel performansı,
mali durumu ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle belirlenmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul'un onayı ve bunlarca yapılabilecek değişiklilere ve Türkiye'de
uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, şirketin nakit akışı gerekliliklerini de gözetmek kaydıyla her hesap yılı için net
dağıtılabilir dönem karının asgari %10’unu nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
Kar dağıtım politikası ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da
içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu ile şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.
Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve şirketin finansal
kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.
Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.
Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, kar payları, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır,
herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.
Şirketimizde kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

EK 3: BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bağış ve Yardım Politikası
Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında eğitim, kültür, sanat, çevre, spor vb. alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşlarına, dernek ve vakıflara, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ve benzeri kişi veya kurumlara,
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen usul ve esaslar dahilinde bağış ve yardım
yapabilir.
Bağış ve yardımların şekli, miktarı ile yapılacağı kurum ve kuruluşun seçiminde şirketin kurumsal sosyal sorumluluk
politikalarına uygunluk gözetilir. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
Şirketimizin bağış politikası ile ilgili mevzuat doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların toplam
tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerimizin
bilgisine sunulur.

EK 3: YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası
Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu
mevzuatı gereğince, Şirketimizin uzun vadedeki hedefleri ve performansı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst
düzey yöneticilere sağlanacak hakların yönetim ve yürütülmesini hedeflemektedir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, aylık brüt olarak belirlenip, Genel Kurul onayına sunulur. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst
düzey yöneticileri için ödenen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatlerin toplamı yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuoyuna
açıklanır.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya Şirketimizin performansına dayalı
ödeme planları kullanılamaz.
Üst düzey yöneticilerin ücretleri ve kendilerine sağlanacak menfaatler ise Şirketimizde üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk,
tecrübe ve performans göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketimizin strateji ve politikaları uyumlu
olacak şekilde belirlenir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için söz konusu esaslar kapsamında belirlenen aylık sabit ücretlerinin yanı sıra
Şirketimizin uzun vadedeki performansına hizmet edecek şekilde yan haklar ve performansa dayalı primler verilmesi de imkan
dahilindedir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme esaslarına ilişkin politika ve bu politikada yapılan
değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayından geçerek Genel Kurul’un bilgisine sunulur ve Şirketimizin internet sayfasında
kamuya açıklanır.

