
gANViT BANDIRMA VlTAMiNLiYEM 5ANAY|i A.ş.
2012 YltI otAĞAN GENE! KURutloPLANTlsl

BiLGiLENDlRME NoTu

se.Oaye Piyasa§ Kurulu'n!n V, No| 56 saylı ''Kurumsal Yö.etim ilkele .in
Belirenme§ine Ve Uygulanma§na ilişkii Tebiiğ' lyannca, yapllma§ ge.eken ek
aç klamaladan gündem maddeleliile ilgiiolan]al, aşağlda ilgiligündem maddesinde
y.pllm]ş olup, genel açlklama]ar bu biilümde ortaklanmlzln bilgisinesOn0 m!stur,

1. oRTA(Lll( YAP|sl vE oY HAKLAn|

Şilketimizde oy haklan.h ku]lanlmln. yi'ielik, ana söıleşmemizde bir imtiyaz
bUlunmamaktadr- Şilket ortakIık ya pg a9ağdaki gibidir.

oRTAnAR
24.7 34.255,4! 24.734.255,41TL

E,o(şAN (oçMAN 19.0l3,197,65 19.013,197,65TL
MBAR lNVEsTMFNs pl§ 16.320.75r00 r6.320.75600TL
E.ESRAGÖRENER CHRlSTOFFEL 14.532 a4A,65 14.532.044,65TL
F, MAKBU LE GÖREN ER 4.a32.432,al 4.832.432,00TL

2. PAYsAHiPLERIN|N, sPKVEYA D|ĞER KAMu oToRiTELERlNlN 6ÜNDEME MADDE
l(oNuıMAs|NA l[lş(iN TALEPLERl HA«|NDA BiLGi

2011yıl faaliyetlerinin görüşüleceği o]ağan Gene] (urul Toplanti, için böyle
bi. talğp iletilmemiştir.

3. oLAĞAN GENE! (URut ToPtANTl GüNDEMiNE lılşdN AçIKLAMA|_AR

AçlLlş VE çoĞUNLu( TE§BiTi

ı. aaştanİI( Divan| seçimi v. ilgil| toP|ant tutanağnın Dİvan.a imalanması
konusunda k.f ar aİnn.s.

TürkTicaret (anun! Ve sermaye şirketlerinin cenel ku.ul toplannlan hekklnda,
Gümriik Ve Ticaret Bakanhğı'nln ilgiii yönetmelik hükün€ri çe.çevesinde,
Genel (urul IoplatE|.1 yönetecek Başk3n ve Barkanllk Divanr'nln seçimj



2. 201ı y.h Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve BağlmsE DE Denetim
(u.ulu .apo.|arınn okunna5ü müakeresi ve l€bulü.

İürk Ticaret l6nU.U Ve yd.etmelik hijkümleri çerçevesinde, Genel klrul
toplantlgndan önce şirketimi. merkezinde Ve www-banvit.com inteİnet
adresinde ortaklanmzl. incelemesine suiulan, Ydnetim Kuru]u Faaliyet
Rapor!, deietçi raporu Ve bağüm9z deietçi rapolu Genel Kurulda okunaĞk,
odakaklmEli g6İüş ve oiaylna sunüllacaktr,

3. 20ııyllIbılançove8elirtablosuhe9aplarİnİnokunma§vetaJdlki.

Tü.kTicaretKanUnuveyönetme ikhajküm]eriçerçevesinde,2011ylh bialnço
ve gelirtablosu ok!narak, ge.el (urul onaylna sUnUlacakt r.

4. Yönğtin (uİulu Üyeleri ile Şi.ket Denetçisin|n 2011 Yılt faaliyet ve
irlemlelinden.|olayı ibİalan.

İü.kTicaret(a.u.Uveyüjnetme]ikhüküm]eriçelçevesinde,yönetim lor!l!
ÜyeleriVe denetçilerin 2011ylh faaliyetve i§lem erinden dolay ib6edi]meleri
Gerel (!rUl onaylna sunulacaknr.

5. 2ou'de hoşa|an Yön.tin Kurulu üyelü| ıçin yap|lan seçimin Genel xurul

2011'deboşalanYönetim Kurul! Üyeljğine,geçiciolarakseçilenAABARPJs
firmas]nd6. Mohamed Badawy A ,H useiny'in üyeliği o.anacakt r,

6. Yö.etim (Urulu Üye saylihh ve göre9 §üre1.iinİn bel|r|enmesi. 8ağlmrz
Yönetim (urulu Üyele.ini. belİ.le.megi ve Yönetim (uru|u Üyelerinin 2oı2
ylİ ücİetl.rl h.kklnda lGra. aİnman.

se.maye PiyasasıK!r!lu'n!nserilV, No|56sayül kur! m§a l Yijnetim i]kelerini.
belirlenmesine ve uygülanmarna ilişkin tebliğe !yum a maclyla, baamsz üye
seçimi gerçekle5tiril€cektir,

Anasözleşmenizi.ö.erienyenişekli.egöre,şi.ketimizenaz5 üyedenoi!şan
birY6netim Kurulutaraflnda.Vö.etilir.

2012 ylh.da Y6.etim Kuru]! saylsl 7 o]arak öneriimektedir. Bu kapsamda
5eç]]ecek Yönetim Kululu Üyeleinden 2'5i bağüm9rlk kriterlerıni taşmak



Yönetim KüJrullmuzun a]dlğ ka6r ile, sn.Nedim Dayan ve sn-Güçü Toker
bağlmsız Ytjnetim (ur!lu ijye aday olahk belirlenmiştir, özgeçnGl€i Ek l'de

7. 20ı1 y.lı İçinde ilişkili ta.afada yap an |şlem|er hakknda bilgi veriımesi.

serm.ye Piyeses] Kurulu'nun s€ri V, No| 41 sayllü tebliğinin 5. Maddesinde,
paylan borsada işlem gölen ortakllklann, ilişkili ta.afla a olan yaygln ve
süreklilikarzedenvarlk,hi.metveyüküm]ülüktransfederiişlemlerininesaslar
yö.etn lurLlu k.l.n ile be]trlentr. solonu,J lrlemlenn b; hesap odnem'
çerr.oe.i tutarn.. sPK dazenlefee;i JVar.tl kamJyd dçl(la.acdk yllhk
meli t:blolannda yer alan aktif toplamlnln leva brüt satşla. toplamln n

%10'Una v€ya d6ha 
'azla§na 

Ulaşmasl du.umunda, Yönetim l(urulu taraflndan
işlemlerin 5artlanna ve pivasa korullan iie kerşll.ştlrmasina ilişkin bi. rapor
hazran]r,VeGene KurulTopa.t15lndandn.eortaklannincelemesineaçl]arak,
pay5ahipleri bi]gilendirilir,

B! kapsamda, 2011 yh içinde y!k.nda .çlkl..an nitelikteki ilişkili taraf
işlem lerim iz bu lunmamaktad r.

a, BağmsE Dş oenet|eme lfuru|uşu ,eçimi.

sPXtarafl.dan yaylmla.an Bağmsz Denetim Tebliğiesaslar na uyc!n oiarak,
Y6netim(urulumuzunseçeceğibağlmrzdenetjmşirketiGene] furUlonaylna

9, şiİket de netçisi seçimi.

Türk Tic.ret K.nUn! ve yönetm€liklei g€leğince, denetçi seçilecektir.

ıo.Üçün.ü kiriler lehin€ vğrilen teninat, İğhİn ve ipoteklel hakknda oİtaklaE

Şnketimizin olağ.n ticari f.aliyetle.i.in yürütülmesi amadvla, diğer üçajncü

kışi]erin borcunu temin amadyla ve.miş olduğ! rehin, teminat Ve ipotekler
hakk nda bilgi, bağ m9z dlş denetim raporu dipnotlar k6mlnd. açlkla.m§tr.



11.Yönetlh hakimiyetini elinde bullnduran pay sahiPlerinin, yönetih kurulu
ijyeleİinin, üst düzey yönetl. ennh ve bunlann eş ve ikin.i deleceye kadar
kan ve ,lhri yaknlann|n, ,i et ve bağh ortakl|kla il€ ,lkal çatışmagma
neden o|ablle.ak nitelIkte ir|em yapabilmesi ve r€kabet ed€bilmesi için Genel
(UİUl taEfmdan ön.eden onay vei|mesİ ve sö.konusu işlemle. hakknda
Genel xurulda bilgi verihesı Yönetim Kurulu Üyeledmizİn TT('nun "§i.ket
İle muam€le yapma yasağf haşl*h 334 ve 'tekabet yaJağ' başİ{ı 335'nci
maddeleİi çerçeveginde irlem yaPabilmebn a.cak Genel (urulu.l o.ayhh
ahnmaı. 8u düzenıemele.ın 8..eğini yerine get|rebilmek amao ile
jöztonusu lınin verilmeri ve Genel Kurulda ortaklan. onay|na sunulmasl.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, TTk'nun "şirket]e mlamele yapma y.sağr' b.şlkh
334 ve ".ekabet yasaği' ba5 kh 3]5. Maddeleri çerçevesinde işlem
yapabilmeleri, ancak Gene Kurul'un onay ile mümkündür. sP(nün 1.3.7 nolu
uolunlu kurumsal yönetim ilkesi uyann.a, yüinetim hakimiyetini ejnde
bulunduhn pay sahiplerinin, ytjnetim (urul! üyele.inin, üst düz€v
yöneticilerin Ve bun]ann eş ve ikinci deleceye kada. kan vğ slhriyaklnlan.ln,
9irket veya beğh ort6k]lklan ile çlkar çatlşmasına neden olabile.ek nitelikte
işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kulul taEflndan önceden
onayVe.ilmeliv. sözkonUsU işemle. hakk nda Gene] Kurul'da bilgi verilmelidir.
B0 düıenlemelerin gercğini yeline getnebilnek amaayla, sözkonusu iznin
Verilmesi, Genel lfu.0l'de pay sehipleri.in onay.a sunulacak, aynca yll içinde
bu nite]ikte gerçekleştirilen işlem va. ne, bU konlda pay sahipleri

f.sPrn|n seri lv, No 56 "(u.umral Yönetim llkelerinin ğel|rlenme9lne ve
Uygo|anmaİna ilişkin T€bliy çerçğvesinde; sP( vğ İ.c.Giimİiik ve li.aret
BaıanlĞmdan 8erekli innbdn allnman kaydryla,,İket ana 9öul€şmemlzin 2.,
1., 8., 9,, !o., ll., !4., 16,, 20,, 2ı., 23,, 24., maddelerinin tadili ve l(uruh5al
Yönetim ilkelğİine uyum başllİlt 30. Maddenin ilaverl hu§us|annın
görüşüle.ek o.ayla.man.

sermaye Piyesas KUrırl! ile Gümrük ve Ticaret Bakanlüğ'ndan gereki irinlelin
.]hmaİ kaydlyia, kurumsal yönetim ilkelerine uyum!. seğlaimasl için,

şfketifriz ena s6zleşme5i.de Ek 2'de yeralan ana sö2le§me değişiklikleri Genel
lGrulonayln.sunUecaktlr.



l3.Yönetim (uİulu Üyeleri ve üst düzey yöneti.i|erin üGretl€ndi.me e9ajlanna
il|şkin şnket "ü..et pol|tıkası" haıkmda pay sah|Plerinin bİlgilendi.ı|megl.

sPKnun, seri ]V? Noj 56 t€b]iği.de be]irti]en 4.6.2.o]u zorunlu kürlumsal
voneİ|m ..es. uyantl, Yonetlr (urLlu Lyelennir ve Üs! oüley Yoneİ.cilen.
üc.etlendirme esaslai yazll] hale getirilmiştir. Genel furul top]antslnda
8ündem maddesi olarak ortak]ann bilghine sunularak pay sahip]eline gdrüş
bi]dilme imkanl taninrİaktad l. B! .m.çla haallanan üc.ğt po]itikas Ek 3'de

14.Kurumial Yonetim ilkelei 8ereğin.e; şnketin l'Bl|ğ||endnrne Politikan'
ha|(kdda ortak|a.a bi|g| veİihğ§i.

sPKnün serj Vlll, 54 nolu tebliğin 23. Maddesi gereğjn.e, Bi]gie.dirme
Politikas haztrl.nh6si ve gündem maddesi ola6k ortaklan bilgilendirilmeleri
gerekmektedi.. Şirketimiz bi]gi]endi.me politika, Ek ,4'de y€r almaktadtr.

15. kü]rumsal Yönetim l|ke|€ri gereğı.'kal dağltm Politikas/ hakİmda odaklaİa

Şirketimİin, Ek s'de yel a]an kar dağtlm politika9, Genel (U.Ul bilgisine

16.2otl yllı içinde vap an bağ§lal hakkmda genel bil8i vefllmesi.

sP(.]n seri lV, No:27 saylh tebliğin 7. Madde§i uyann.a, yl içinde yap]lan
bağ§a.i, Genel Kur!l bilgisine sunulmag gerek.İektedir. Bu madde G€nel
furulonaylna ilişkinolmeyp,sadecebilgiendirnemacünlta§lmaktadtr,

17, Dileı( ve temenniler.

Paysahip]erine, şirketin faaliyet]erihakk]nda dilekve önerilerini sUnma]a için
o]anaksağlanacaktll-
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özGEcMis

EĞlİlMl 1931- 1935 MARMAM ÜNlVERslTEsl

lrTjs4Dl vE ioARj 3iLiMLER FA(ÜLTEsi. Ekon.mi
1935 - 1933 MARMARA ÜNiVERsiaEsı

sosvAl BiLiMLER EN5TiTÜsÜ, Yüks€k Lisans

1933-1990 MARMARAÜNiVFR§iTFsi
sosYAL alLiMLER ENsTlTiJsU, Dotrola

lşDENEY|Munl 19a1- 1939 lnteldayA,5. Kurucu ortaL Yön. (ur. Üyesi
rca6-1939 Atlas Pe^ Ka em sanayiA.Ş., Koordinaiiir
fa9 zafe.Teksti|A,§,,(urucuortak
1939 Maİma.a Üniversitesi, öğretim Üye9i

Yönetin ve Paz.iama Bölümü,Yrd. Doç
1994 iTÜ - Öğ.etim Üy€si

Yönetim ve Paza.lama söiümü,Yrd. Doc.

2008 - 2010 Doğu§ On]versitesi

Yönet]n ve Paıarlama Bölümü, Yrd, ooç
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özGEcMl§

EĞtnMl

lşDENEYlMLERl

GüçLO İolGR

1981-1985 MAssAcHUsETTsÜNlVERslTEsl,usA
GlDA MOHENolsLlĞl

1995 -1996 I(oç Ü N iVERsiTEsİ
lşLETME FAXÜLTEsi, Yübek Lisans

2001 _ 2002 (AliFoRNiyA İNıVFR§lTF§l
TAR|M VE DoĞAL (AYüiA(LAR EkoNoM]§l

1936_ 1987 PinarEt, Ü.etim Mühendisi
1987 1992 MaretA.ş., Ü.etim Mühendni
1992 _ 1995 MaEt A.ş., Üretim Md,
1996 _ 2000 Maret A,Ş., Gen€l Md. yİd.

2002 - 2005 (oç-At-sancak Genel Miidür
2005-2011 Tat (onsefoe, Genel Müdü., Yön, xuİ. ÜVesl

Haranova A.Ş., Yön. Kur 0Yesi
D&ey Pazadama,Yön- Kur. Üvesi
IatlohumcuIulç Yön. fur, Üyesi
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BAN\,-IT BANDIRMA 'l,TTAMiNLi YEM sANAYl ANoNlM §lRKETt
ANA 5özLEŞMa DEĞişir\riĞi- vADDr lADiaLrRl

EsKi METiN

sıR(ETlN UNvANt

B,nvif Bandtrna viiaminli Yem sanayii Anonim Şnk€ddn

ŞiR«[TiN MERKEZ vf ŞUBELERi

Şrketin mğk€zi Bandtrma'dad,r Adresi Bahlcsii Asfah, 8(m
BANDtRMA'dtr Adres değişikliğinde yeni adres, dcarct siciline tesil
ve Türkiye Ticdet sicil Greı6inde ila. eüinlir v€ aynq samyi ve
Ticaret Bakanlığ, il€ sernaye Piyasag Kufulu'na bildi.ili. Tescil ve
ilan edilni§ adrese yapllan ıebligat şnkeıe yap,tn,ş saylk Tescil v€
ıldn edllm.ş adre9nden aJ ln ! olmaına,ağmeİ! Jelı adleüni !L,esi
içiıd€ tescil eüimemiş şi.k€t için bu dufum fesih 9bebi gynır
Şnket Y.nelim Kurulu kmD ile Tırk Ticar€ı KmDnu n lrnnl€.i
çeiçeverinde ve sanayi ve Tictr€t Bakanllğ, iıe semaye Piy66ı
KufuI!'na nabğ vğnek suretiyIe yurt içi.de ve d§lnda şubeler ve
mümesilikler açabiln, Şube açllmasıl müı€alip sermye Piyasaı
(ufulü'na aYnca bilj:i venlir

ŞIRKETIN UNvANr

Şnkeın ıicaret u.vaff "Banlil Ba.dıma vianinli Yem sanayii
AnoniT Şil\e,i' o'Up \ba.aDANVl] AŞ ol,ak d, (J]J1,1,

şiRrcTix MEpJ(Ez !D ŞüDELEPj

Şirkelin nerkon Bandtrna'dadf Adıesi Bal,k€sir Aslalll, 3Km
BANDIRMA'dtr Adres deği§ikliğinde veni adres. ticğeı siciline te9il
ve Türkiy€ Ticrct si.ii Gareı€sinde ilan e inln !€ aynca ilgili
Baİanhk ile semaye Piysası Kürulü'm bildnilir Tesci] ve ila. edilniş
ad.ese yapna. lebligat §irtete yaılm§ §ayntr, Tescil ve ilan ediımiş
adresiıden arnm,§ olnağna nğoei! ye.i adiesini süresi içinde ıesci]
eıtnmeniş Ş ct için bu dufun lesih sebebi saylltr
Ş d Ydneıift Kufulu *a.& ile Tü.k Ticaret (munu hükimleri
çe,çev€sinde v€ ilgili Bakanlık ile sermaye Pitagn Kufulr'na habeı
vermek suretiyle ,0n içi.de ve dışında şubel€. ve mİme$illiklet
açabili, Şube aqlnannl nütğalip smıye Piyasa§ Kurulu'na aynoa



iDARD MEcLlsl

Şnket umuni heyet tannndan Tülk Ticarğ
dair€sind€ üç 9.e için §eçiıecek 5 ila9 kişiden
taiafi.dan idar€. 1€msil v€ ilam olrnur

YÖNfTiM KURULU

Şirket Geie! Kuful taranndan, Tnrk Ticald Kanunu ve sermaye
Piyasası Kanu.D h.kİmle,i ile smaye Piyasd (urulu düz€nleneleri
çe.çğvesinde e. t 5 üyeden olu§an bn Y.netim (ufulu ttraindan
idde, 1e6sil ve ilam olunü!
Ydnetim (urulu'nda icrada gö.evli olan ve olnayd üyeler 6ulünu.
tc,ada go,trli oln.yan yo.etin LarulU üyeleri içerisind€ bağınsz
üy€ler bulunur Yönetin Kufulü'.da gor€v alaca! bağ@$z üy.l€rin
say6ı ve nileIikleri, se,may€ Piydas1 (ufulu'nun Kufubsd Yönetim
ılkeleri düenlemelğine gör 1€spn edilir
Ya.ein Kuolu Üyelği'nin görev sür€si oeıel Kufulca asgd l, @mj
] \ll oIalal belillenil Uvelik]e-den bi.ln boP mar. got\,1, yenre
Eelir€ney€cek duruM geln€si v€ya bağn§z yonetin lrufulu üy6inin
bağmJznğını kaybetmesi halindq Türk Ticdet Kanunu ve s€lnaye
liymal Kanunu hükijmle.i ile s@ye Piyasan Kurulu
düze.l€melein€ uy8un olrak aıana yapllır ve ilk Genel (urul omyına

sii.esi hn€n üye tekd seçilebilir cenel Kurul, Ydn€tin KufuID
Ürelerini ksnen veya tanaren. gö!€v sirelcrine bağıl kalmak9z,n ne.

Yönetin (urulum birıüzel kişinin tensilcisiolüak $çilen lişilerin, bu
ıırel lişi ile ilgisini. kesildiği yaz l otank yönetim (ufuluna
bildnilnesi ile bu üyeni. gö.evi tend iliiind.n $na oler
Bağ,msız üy€ler dışııdaki Ydnetin Kufulu Üyetği] Türk Ticaret
(anü.u hnkiimleri ve s€.maye PiyasN Kanunu ile sermaye PiyasaJ
K!fulü düre.l€nel€ri kapsanl.da, bu ana sözleşnede belinilen san
l6dm lcndilerine ayi,lacali nikardan başka, aylık olarak bir ıcrel
aİrlar Bu üc.ğ Genel Kuful Kaan ils behlenn
Bağorz üyğle. sadeG ayİk olarak bnüclet alünar Bağms|z Yd.etin
Kufulu Üyelğri.i. ücrede.dnılmesinde. hisse senedi oDsivonId leva



Şirteiin performangna dayalı öden€ plaılafl kuuanılnz Bağ,@
Y6nelin Kmlu Üyelerine ve.il€cek İcreı, sermaye Piy6a
Küfulu'nun Kurumgl Yonğih ılkeleri düzenlğmele,ine üyulma!
surğiyle, Gen€l (udl tatlından belillenn

tDARE Mİ]cl,isi AZALAIiININ vAzfi EJAİsiM-
idare neclisi &atdü kendi a.aldnda bir ren ve blllnmadlğı
amalfuda ona \ekale. eümet urcrc b,, rels \ell'l s\4 ,şbU nt}.a\e"le
ile vüral Görenğ ıiç e.e nüddell€ vriae gome* üzğre mumnhs
üaİğa *\i'mT-i V-.ahhas r idae recls.nln Lendnire ve.efg,
yeıki ve selahiyetle. daircsinde §nke! tensil ve idm edei.

YöMTiM KURuLUNUN YETffia_
Yön€lim (U iu, Türk Tic eı Kanu.u, seroaye Piyasağ Kanunu ve
ilgili diğğ nevzuat ile i§bu ana sözleşme ve bu huslslarda Şiİketin
Genel (ufulu taraİndan aınan karTlarla k€ndisine verilen gdrevlen ila
ve icra eder
Y.'neıin KufuIu kafu ve.diği tatdirde, muİabhas da seçebili. Yönetin
Kufulu ,ahip olduğu idre ve temsil yetkil€ri.in tanamınl veya bn
ksnlnl üy€leİinden bir Yğa bnkaçn4 murahhas eaya veya Genel
VJdul ve MJdUllenne \erebjleegi e'o, dyek.oen ba/ mtrl; Ş,lehe
Eörev alnalaflna da karar v€rebib TTK'nm 3 ] 9 nadd€si saİhdtr.
Bağlm$z Yönetin Kurulu üyeleri.e, sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
dürenlenelerindetdlnan hakltr ve ye*iler sak]ıdtr
Y.inetim KDfulu, görd ve sofunlülukldınl sağllkh bir biçimde yği.e
gelirmek içiı smaye Piyasas Kufu]u'nca yaylmlanan Kurumsal
Y.netin ilk€leri çerçevesinde olu$urutmaİ gğeke. loniteleri

IDARD MEcLlsl ToPInNTILARI

loae Te.is loplalıll4lnl rllLel nerkennde \ela
€k,er:yet n|n m. \a|.ka,tr|e n!fu9p gol.e!e\ dlğeİ ranate ]apal

YÖNETiM KURULU TOPLANTILARİ

Yönetim Kufulü, Şirke1 işleri ve muamelelei lünm gdslerdikçe
toplaff Ancat en u ayda l on) k€re toplanna§ zorunludu,
Toplantlr §irket merkdinde veya aalanı eksğiretinin ouvafakaliyIe
uygun gö.ül€cek diğer mahaıd€ yapllabiIir Yöneıim Kurulu, nye tam
sayfının çoğunlüğu iIe topİantr ve kranar Yönelim Kurulu ıyelerinin
ıam gyısının çoğunlugü ile aıntr



ŞlRKETr TEMstl- lDARE vE rLzAM

Şnket yö.etin kufulu ta.aflndan idare Ye tmsil olunur Yönetim
kufulu, şirkelin maksat ve konusum uygun biıfuı i§le,i !e huküki
nuaneleıeri, tdanndı şirker adlna yaDmak ve şnket ijnva.lnı
lallannak haİk,na sabiptir
Şnkeı adına dİzenlenen belgelğin v€ akiınmelen. geçerli olnasi için,
bunldn idare mslisi ieis. reis v€kili ve alaınln nİşıe.€keı v€ya
bü.feriden inalannag yetrli vğ geçe idir
Yonetin Ku lu şnkedn bnun i§lğini ,eis ve edd talalıidan
mn.feriden tanzim ve la*ip edseği gibi yerkilelinin tiimü vğya
buıldını ittifakla alınacak k arla pay sahibi olna9 gerekm€yen

Mürahhas ra, nndıiı lictri mınessil !e ticri vekil tayinine mütedan
kea.lar ticret siciliİe tescil ve timreı sicili gretesinde ilan olunur.

UMUMi EDYET

Ununi nğedğ ya adi veya fevkalade oldaİ bplanr Adi umumi heye1

§nkerin hesap deresinin snundan ilibffin üç ay iç€risiıd€ !e s€nede
en u bn defa loplanr, Bu toplmlıda Tük Tic e1 k.Dıünun369 uncu
naddesind€ yazılı hüsuslr incel€nerek eeİelii kara.lai veriIir
lelkaı€de umumi heyell€r §irkel işlğinin icap eftirdiği hallerde Ye
zamanla.da kanun ve bu esas nukav€l€d€ yaz hıhinlere 8or€
toplanf ve gğek€n kafular allntr

ŞiRl<lTiTfMsiL, iDARl !t irzAM

Şirk€t, Yöneıim fufulU taıanıdaı idtr€, tensil ve ilzan ohnur
Y.ıetin Kurulü, Şnkedn anaç !e fmliyetbnne uygun bütün işieri ve
hukuki müamelelği, tasmnai1 Şnkeı adfa yapnat ve Şnkel unvdını
lallanmak hatkf ı sahiptir
Şirtet adna düenlenen belgelerin ve sözleşnel€ri. geç€rli olmas için,
bunlalIn ŞnlelUn\arj alltr da !o1lnJş ve Yonelin <ufuIulca uy.n ge

ıespir edile*k Şiıketi tem9il ve ilama yğkili kişileri. nüşterekğ
inza§nl ta§ınas grekir,

ca€l Küfulle olağa. vğ olağmnfu ol6ak ıoplanır olağan Genei
Küful, en r ynda hn (ı) d€fa loplantr Şnked. ylllık iş]erlen ve
nesaplfl ile gündendeki diğer hususla inelener€k krarlar alıntr
olağanüstü Genel Kurul, Şirke1 işl€rinin ge.€ktndiği halıerde ve
zmmlTda Türk Tica.e1 KmDnu !e s€mar€ Pirasa§ Kufulu
dız€.lemelei ile bu ana sözle§medo y@nl hüldnlere göre toplantr !e
geretğn kğdldı ahr Genel hfullar elektİonik platfornda da



ToPLANTILARDA KoMlsnR BtlI,rNMAsI ToPLANTILARDA KoMisER BlJ|,lJNMAsl

Gğrek adi v€ geiet fevtalade umumi
Baİanİğ ko6iseiinin bulunna§
şarftn Kofuİğin giyabında yap,lacak
alınrcak kadld nut€be. deEildi,

ANA sözLDşME DEĞiŞiI<Lkl-ERi

heyel loplanlllrnda Tiarel cğek olağm ve ger€k olağa.ü(ü Genel Kurul toplantJannda ilgili
Baİüık koni9.inin buluonasl şa.tttr kmise.in siyab,nda yapn@t

umumi h.vet oplan lelnd, cod RUfuIlopId,le.da aI,1acar lddlld muEbe. oeg'd l

ANA sÖzLEşME DEĞişilo,iıolRi
Mıdde_2o_ lMıdd.2o
Buı m szleşmed€ yapılacnl bütün d€ğişiklikle. sm}e Piags |Bu ana $zleşmede yapl]acak bddn değ,şlkıiklel se.may€ liyasa$
K@lu v€ Tictret Bakanlığ iznine ve de Tü.k Ticmt K ununun |hrulu re ilsili B,ia.llI( iz.ine !e de Türk Tica.et k.umnun
hiikiimlği uyannca g€nel küful ktrm al,nma9na bağldtr BU |hdkumlei uyena cenel Kurul katr] ,lınmagna bağlıdtr. Bu
değişikliklğ usuliine gö.€ omyla.,p, Tictrel siciline l€scil !€ i]an I degişikIikIğ usulüne göĞ onayLanlp, Turkiye Ticğet sicil Gretesinde
dinldihen $aa 8e\,niofur ıeİılw ılan etriildıhenlona8€\e- ioldr

BiLANço_KAR ZARAR cETlaDLiNiN Di]zENLİNMrsi vE
ILANt

Şirlct, bilanço, kar ve zğa. cetvellerinin sermay€ Piyaay Ku lu
tatfından tesbi! edilecek şekil ve esasla, dahilinde diizenle, Şnk€tin
8€.el lorulca kabul edilip kesin şetli.i 6lm bilanço ve kar zdd cetveli
s€Imye Piyagğ Kurulu traİndan belnlen6ek es6lf dahilinde ilan

MALi TABLoLARIN DüZENLENMESi vE iLANr

Şnket mli lablolon! sermaye liydas furulu tffiindan lespit
.dilecek şekil ve esaslar dahilinde dürcdğ. Şirkeıin Genel Kufula
IGbül edilip, kesio §eklini alan yıllık mali tabloleü smaye Piyasa§
Kufulu tdafindan belirlenec€k *sla. danilind€ ilan olunur



KARJN TESBITI vE DAGITIMI

Şiıketi. Unumi masnflan ile münıeİl anon]smn gibi, §irketçe
odenneri ve ay.lma! z@ii olan teblağlar ile şirke1 lüal ki§iliği
tmfında. 6denn*i zofunlu vergiler hesaD se.esi s.Unda ıesbit olunan
gel eiden düşüldükte. son.a geriye kalan v€ yılİk bilançoda görılen
safi (neD kar. vaE geçniş yll zararlannın düşnhesinden som §ra§
ile aşağüda cdsle.ileı şekilde tevzi olunur

Bninci TeniD knDni Yedek Aİce
a) % 5'l kanuni yedek akçeye.ynİr.

KARJN TESBITI VE DAGITIMI

TüIk Ticaet Kanununa urddaL §nkeıin hesap dönemi sonunda tespil
gdil€. gelnle,den, Şirketin g€nel gidğnği ile nuhlelif anodisman gibi
Şirk€tçe odenmesi veya ayrnmaİ zofunlu olan miha.lar iG Şnket tüzel
kii licl lTanndar odernesi ,ofunh .elg.le dAlouk€nso a 8eriye
kalan ve ynİk bilançodı göülen san (.et) kü, vesa geçniş yn
ararlannln düşüln€sind.n sonr4 stralyla a§ağ,da göstenlen ş€kilde

Birinci TettiD Kanu.i Yedek Atce
a) % 5'i k uni yedek akç€ye ayılf.

il.,nc, Ttfr o Kanun Yedek Ak@

gpta.an o,an ve nikdda b) Kalandan, var§a yl iÇindeyaDllan bai» lula.nın ilalesi ile hulu.acat
neblağ üzennden s€rmay€ Piyasar Kufulu'nca raptanan o6n ve
nik1arda binnci teneftü a}ıılır

c) Kalandan, Y.n€tim Kufulunun ı€klin üzeri.e co€l Kufula uygun
görnlftk, kdda bağlanan niktarda kar pay,, Yö.etin Kurulu
Üy€leri.e, Goel Mıidnr€ ve s€vt-idare Pğsoneliİe tansis ediln

ikinci T€netii ]

d) san kaldan a b ve c beilleinde belinilen meblağlar dü§üldüktn
sıra kalan kısmı Umumi Hey€1 ksmen leya tamamen iti.ci temettü
]risgi ola.ak dağnnaya veya fevkalade ,edet akçe olaıak aytrnara
yada bilançoda eeçni§ yn ktr'r ola6k btraknara Ğnel Kurul

c) Yukandaki indnimler yap,ldıktm sora, Genel Kuful, ıd payının.
Ba§lmn/ \onelim l.La.J l yele o4,,oa\, Yu,eım KLn.l Uveldi
ile, Ge.el Müdİ.€ ve selliJdtre P€Goneline dağlıllmasna kaIar verm€

ikinci Temelfu
d) safi kardan 4 b ve c beıtlğinde belirlilen neblağlar düşüldüken
sonra kalan k,smı k^nen leya taMmeı ikinci temeıtü olaralr
dağ,tnaya Yeya fevkalade yedek akçe olarak aymaya ya da bila.çoda
geçmiş yıl kan olaraİ bmkmaya Geıel KUful yerkilidn

rki.ci TffiD Kanuni Yedeli Aİe
e) P.y sahipl€riyle kan i§tnak eden diğğ kişilerc dağütnmas

e) Pay sahipleriyle kd'a i§tnar eden diğ€r kimselere dağ,tılnası karana trJms ola. k§mdan ddenmis sermavğnin % 5'i orin,ndi ki.



karana$filmD olan k(,ndan ğde.ni§ sğmyenin'Z 5'l ormııda kar
payı dışüldukıen son6 buluİan tuten onda bi.i Tİrlr Ticalot
Kanunu'nun 466. Maddğsinin 2 Flkrası 3 B€.di üyü,nca ikinci tenip
ka.uni yed.t akÇ€ olarak a}rılı.

e Ysi hdmü ile ayılDal ger€ken yedek akelğ ile esas szIe§nede
pay sahipleli için belirlenen biri.ci tenettıi ayılmadlkça başka yedek
atçe ayrnmaJna, ert6i yllı kar aİıanlnag.a !e binnci ıem€l1ü nakd€n

ldveya hissğ sededi biçiminde dde.medikç€ yö.edfo kufulu üyelm ilğ,
nemur, nüstahden !e \ilğe, i.tifa,&urucu inlifa s€nedi sahiplerine,
iffiyülı pay sahiplerin€, çeşilli amaçldla kuoluş ola. vakıt]tra ve
b€nzer nil€likl€ki kişi&urunlda kaadan pay dağtnna$na karü

D.n€n sonu kar paylnn ha.gi ldihte ve ne mikta,da pay sahiplerine
ödenseği, Yönetim «Dfulunu. teklifi ız€rine Genel Kuful üranndan
kararla$dtr. A.cak döon 9.u kd payfıı dağ,lılma süresi semay€
Pivasa! Kurolu.un tebliğlğinde belinilen sür€yi aşamu

DiĞERiLANLAR

onaklığa ait ila.la. Tii.k TiQİet Kanu.D ile sermayepiyag§ Kanunu
ve sermaYe Pirasa§ Kufulu lebliğlen ç€rç€vesinde yapılır

sonra 6ulum. ıulan. o.da bi.i Türk Ticalet
beıdi uvailnca ikinci 1€..ip

Yasa hükmü ile aynlndı gğr€ken yedek alçeler ile esas sozle§med€ pay
sahiplen için belnbnen bni.ci teneltü mkde. ve/veya hisse senedi
biçininde dağİnnad&ça başka yedek alç€ ayfllmasına €nesi yıla kar
al«anlnsına v€ temettü dağrümında intiyalı pay sahipIerine, kat,Ima,

kufucu ve adi intifa senedi sahipleline, Bağln z Yönetin Kufulu
Uyelen dlşındati yönetin kufulu nyeleri ile menuı nİsıahdem ve
i§çiler€, çeşnli amaçlarla lruoImuş olan vıh0ara !e bu 8ibi kişi le/veya
tu mlm kaI Day dainllmasna ka6r ve[ilemez,
Dağnılma9na karar verilen kdln dağıtlm şekli ve zanafu, ydneıin
İufulunUn bU konudaki leklifi üzcrin€ genel kJruloa kğdla$r,ltr
Ancaİ ddnon sonu kar payl.ın dağtılma süresi smaye Piyags1
(ufulu'n!. leb liğleri.de beli.tilen snrcyi .şamaz
Paylara ili9kin lemeıtij, ksı€lyevn csaİ üygulanmahzın. hesap dö.eni
snu ilibanyla novcut paylm. funune, blnlail. i1traç ve ikisap
hnhıeri dikkat a]lnna!§zın dağdtr

iLANLAR

Şirkete an ilanld nelzlal il€ 6.g6nilen Usrllerin yan §İa, mümkün
olan en fazla gyıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektonik
habeneşme dahil, h€. t. ü iletişin va§ıa il€ Türk Ticaret Krunu,
sermaye Pira§ag KanuıD ve ilsili diğeİ nevaat hükiimle.inde
beliİile. asgri süreler dikkaı€ allnalak ilan ediln
G€nel Kurul loplan! ila.l, ge.el kuful loplr! ttrihinden as8a.i İç hafta
.nce yapıltr Şnketin inle,.et siı€sinde, genel kuful ıoplanıı ilanı ile
bn[kt. Sn*ed. mevzüa1 İğeii VaDmN qerekn bildnim ve



BiLANÇo_(^R ZARAR cETvELiNiN DtrzENLENME§i !E
ILANt

Şiket, bilanço, ker ve züğ Qlvellerinin smaye liyag§, (ufulü
taraindan l€sbiı edilecet ş€kil ve esaslar da,lıilinde düz€n]ğ
Şi*.1in ge.el lofulca kabul €dilip k*in §eklini alan bila"ço Ye ka.
zdr cetveli smay€ PiYag Künlü l&anndm belirlenecek ğ9slar

açıtl@alann y ı sra, semaye ?iyasas KuruIu Knm91 Yö.eıim
ilkelğine b€lil€nen busüstd dil*ar ç€k€cet şeklde pay sahiplenne

KURUMSAL YÖNETiM iLKELERiltE t^,lrM

smaye Piyags Kuolu ıı6indm uygülrnğ afunlu tufulm
Ilkelğin€ uyulu., zorunlu ilkelğe ürulm.da. yapJa. işleml€r ve alman
Yönetin Kmlu kamlm geç€siz olup, m sözleşneye aytn gyıltr,
Kufungl Yöığim llkelğinin uygulmmagı batımındr, önenni
.ilelikt€ saylan işl€nlerde v€ şnk€in lrğ tüdü ilişkili ffafişlenlğinde
ve 3 Kşiler ıehine tfuinot, İehin ve iporeİ vedlnesin€ ili§kin
i§ıenlerinde, s€.maye Piysıg K!fulu'nuı Kufumsal Y@etim ilkelği
dozolfulenelği.e uFıu.
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YöNETiM I(URUIU üYELEni vE üs' DOZEY
YöNcllcltERlçİN
ü.RFr PoİTl(Ası

Ücret pol]tika$, s€rmaye Piyasa, KuluLu

düzenlemeleri kap9an nda Yönetim Kuruu
Üveerimn ve Üst DüzeV Yönet].ilerimiz ]ç]n

1. Yönetim (urulu Üyel.rı
5irketimiu Yönetim Kuluu Üye]k ücreti, her y
Gene KUru taranndan be irI€.ir.

Yönetim Kuru]u Üyeerin]n, g6revl.r] eereğ]
yapt klan mayaflarşİkettaĞnndan karşl anr.

Bağ]msR VÖnetjm kurulu Üyelerinin
ücretendir]lmesi.dej hi55e s€n€di ops]yonlan
veya şirketin perlormansüna dayall Ödeme

Yönet]m Ku.u u Üyeler]ne borç Veİ]mez, kredi

ü§t Düz€y yöneti.i sabit ücrenerij piyasada
geçeni oan ü.ret p.]it]kalan ve kiş]erin
pozjsyonlan dikkate al narak beft]enir.

Ayn.a Vll sonIannda, şi.ketin iinansal
pe.foroan5 Ve Vö.eti.ilerin buna katklan
dikkate allna.ak lvgun cöİü en tuta.da prim

Ost düz€Y yöneti.iler ile diğel Yöneticile.in
gdlevl€ri 8er€ği yaptklar mas.aflar şi.ket

Ücletin tün un5unar kişiYe özel ve gnİdil.
sadece ]lgilj ki9injn, yönericinin !€ insan
(aynakIar Bölümünün bilgisi dahilindedii icili
kişinin bu giuIilik konu5una ö.e. gğst.rnes] Ve

bu bicileri üçün.ü kişiIele payla5mama,

REMllNERAT|oN PoLlcY
OF D|RECIORS AND

sENloRMANA6ER5

Remuneration policy is prepared io. the Membe6
oi aoa.d of Diİe.tors and seniol Managers within
1he scope of the r.lü]alions of capital Market

1. The Menb.a ol ooard of Diİe.toE
Th€ saIarv for the MembeE of Board otDir€cto6
of ou. company i5 determi.ed by lhe General

Eİpenses ofthe Memb€rs of Board of Directo.s
incurcd due to th€ir assignmenls are
.ompensal€d by the company,

ln th€ remun€ratlon of the nd€pendent
Membe6 oi Boa.d ofD]recto§; stock options or
companYproiitpaymentplansar€notused,

No loan la.i]ties ol c.edit fac]lit]es aİe made
avai]abLe to the Membe6 ol Boa.d of oilectors,

F]İed salar]es oisenior Manage6 a.e deteİmined
by taking into conside.ation the remuneration
poli.je9 curently applied in the market and the
positions of 5uch pe.sons,

Additiona]]y, at the end of the year, a bonus
determined accoİd]na to the fnancial
perrorman.e of the company and the
contibution of the Manage6 to th]s
pedormance, may be paid lo s€nior
Mana3ement ]n lh€ amount which is

ExDenses of the senior Managerc and other
manageu incurcd due to their assi8nments are
rcmune.ared by the company,

All th€ .omponents of the rcmuneration are
private and co.ndential, t is w]th]n th€
knowI€d8€ ol on]y rhe .eated petson, manager
and Human Resources D€partm€nt, lt fo.ms a

basis forthe re]ated peBons to pay attention to
th]s coniidentialitv and not to shar€ such
information with thjrd paıt]es.
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BANViT.A.ş.
KAMuYu BlLGlLENDIRME

PoLlTlKAsl
AlAç
Şrİelimizn blgil€ndime po]itkasl, sPK
(semaye Piyasasl Kufulu) mewuatl, ttk frürk
Tica.et Kanun!) Ve |MKB (]stanbul Menkll
Klymellel Boİsas» düEnlemeEnne Ve
Kurumsal Yönetm lke]erne lygun oIaEk
şi.ketimiz Yöneiim Kufulun€ onaylanaĞk

Bi g lğnd mğ polilikam]an iemel amac li@.i s .
kapsam nda ohayan gelekli bilgi ve
açklamaa.n pay sahipbn,yatlnmcr al ve diğer
ilgi]i taEf aE, kğndi kaEia..ı VeEbi]mebn ]ç]n,
doğru o]aEk zamaninda gğIanmasldtr.

YETK|VE soRUll4LULUK
BlQilendime po]itjkaslnn oluşlu.U]masl, takib
ve gelişlillmesi.den Ş İket Yönetm Ku.uIu
yetkii vğ sorumludur Po itika ve o.U.
g6l6eklek değiş k ikleli Yönetim Kurulu
kaĞ.ndan sön6 şiİk.tin wbsil€sinda
yaylnlanr vğ ik Hissodar]al Gen. Kurulu'nan
o.aylna su.ulu. Pay sahplei ile ili§kiler
Komilesi Bigl.ndme Polilik.sln. hayaia
gğçiloesi.den sorum udur

BiLGiLENDiRME YöNTEl!1LERl
Ş ftet n Kamuya Açlklamalar sPK TTK, |MKB
mevzuatlna ve kufunsal yöne m llkğbn'nğ
uygun ola.ak aşağlda beInilen yöntemle n bi.
veya bıkaq a€ğ lğ yla yapllr

- Eektrcnik onamda KAP (Kamuyu
Aydhlaıma Prcjes) b ünim şeklinde
Ve/vğya yazüll olaEk MKB'Ve leiien öze

Peiyod,k ola6[ lMlB'ye leılen m.ll
tab]olar, bağ|msE de.etim rapoda. veya

- Genel Kuful ile ilğii T.T,sic]l Gazğtesi'nde
v6/veya d]ğe. gazeielerde bas]Im ş ianIar

_ Kurum$l@b s]lesi as@ banvitas.@m)
- Yazll !e görsel nedya vasnasly]a yapIa.

BANV|TAş PuBLlc
DlscLosuRE PoLlcY

gEIEs!.yE
The Pubic oisclosure Policf of o!. @mpany has
beğn p@paed and appoved by ou. Boad of
Direclors in accodance wiü ü]e egislalion of the
cMB (capital Maftets Boad), lh6 TTL (lu.ki§h
Trade Lfu), the Ğgulations of the lsE (lstanbu
stock Exchange) and lhe colpoEte Govenance

The main paPose of the Public Dlsclosure Polcy
s io plovide to the sha6hö dğre, invoslors and
other lelated pari €s with th6 noc.ssary, 3eu.atğ,
on lim. infoımalions a.d discosuEs, which ae
.otwithin the s@pe of the l6do sğcrets, in ordğ.
to enable them to make lhei. @n decisions.

AuTHoRlTY AND REsPoNslBlLlry
The Boad of Di€cio6 of lhe compa.y i§
aulhor]zed and responsiblğ fol consttutino and
develop]ng lhe Public oiscüosure Poicy, The
Po]iq and ils futu.e amendne.ts aĞ published
on trg reb§ite o' the.ompany ang $e decsion
of !ıe Board ol Directo6, a.d submjtted for the
appıoval of the lirst Genela Assenbly of
shaEholders, İhe shaeho]deE Realions
committee s Ğsponsble for impemğnling lhğ
Public oisclosue Pol]cy,

DlSCLOSURE METHODS
Pub]ic Disc]osul€s ofth. company.B dona with
o.e or seve.al methods as me.tioned belor, in
a@dance with thğ 169 s aiion of lhe cl\rB, lhe
TTL, lhğ lsE 8nd the coDoEle Govemance

- Elecioni€l]y, as not@s on the PDP (Public
oisc osuĞ Platlom) and/o. wr lten d sclosures
on mater]a circumstan@s t€nsnittod to sE.

- Financial stalements ndependent aud(
Epoll6 or annual reporis that ae penodielly
lEnsm tted to the lsE, and/ol disclosed at the
wb siığ of lhe company,

_ An.oln€mğnts and bu]leiins, i. Elatio. lo
the Ge.era] Assemby, publi€töns of lhğ
Tulkish TEdo Rğgislry Ga6tt6 a.d/ol otreİ

colporate @bsite aw.banvitas @m]
- Press Eleases lhai aİe made Via plinted and



, Reucrs foeGVb v..idağünm kuruluşLanna

Telero., @p to elonu, e]ektonjk posia, fax
Vb iIeiişim yönlem ve aEçlar
üzelinden yapl an açlk amalar, Anaisileie yÜz yüa veya telçkonfeEns
va§tas yla yapl an bi]g lendimğ ve

MALi TABLoLARlN AclKLANMAsl

Mali tablolar Ve onlann aç]klamaan ko.solidğ
o a.ak UFRS (UlusaErasl FinansalR.polama
standadanna) lyaun olaEk haznanr sPK
düze.lemeenni. geİekiidğ ş6kildğ, Konsoljde
Haldeki Mai Tablolar ve onln açlk]amala , lç
Dğnğlim Komitesi'nn doğru]amaslnl ve Şirkgt
Yönelim Kurulu'nln onayln takiben KAP'a
gö.derlerek elekt@nik o[tamda kamuya

YATlRlMcl VE ANALiSTLERLE

statemğnis ihat ae made io dala didnbuiion
establishments. such as Reuters FoĞks, eic
statemenis üat ae mad. via means of
@mmunietion, such as phonesl mobiie
phones, ğlecttnic maiI, fax, elc,
Either on4on,one ol by means o'
lele@nEren.i.g, infomatve meelings wiih

DlscLosURE oF FlNANclAL
SİATEMENTS
co.solidated F nancial siatğmğnts and its
expanatons aĞ prepaed i. a@odanc. with
lFRs (htenaliona Fnancial Repoding
standa.ns). As @quirğd by the cMB Ğgulalions,
ihe con$]idated Financia slaleme.ls and ils
explanatons aĞ electoni@lly disclosed io public
by sğndi.g them to PDP fo low n9 aff]mation of
ihe lnlemaLAudil comnittee and the apprcVal o'
th6 Board of D Ğctors ol the company

lLlsKlLER
Yatllmc lişkile.i Komilğsi şifteti. pay
sahiplen, yatnmcllar Ve ana]islle.le il şkisindğn
ve ietişminden sorumlud!. Ş ftet, kufumsal
yahnnclLar çin, her çeyekte yatnmc]
Biglendme Tophrnkn düzen.l Şi*ğt 3'üncü
kş ana isl r.ponaından sorumlu değidil,

KAMUYA AclKLAll/IA YAPMAYA
YETKlLlKlslLER
Yazh v6 s6zü bilgi talepleli Yönetm Kurul!
Başka.l ve Yatl mcl jlişkibn Komiiesi
iaEflndan, bi]o]nin bir t]€ri str niieliği taş]ylp
taşlmad ğl yönanden, sPK 8 sen 54 no'Iu Özel
Durumaln Kamuya Aç]klanmasl tebl]ği
kapsam nda değedendirilil. Ba değ..lğndimeyi
l.kib.n yazl vğya sÖ2Ü açklama, eğe.
uyglnsa KAP b binmi oladk ver lir. Banvit AŞ
böye dlyurulan kamuya aç klanm.s.dan

RELATIONS wlTH INVESTORS AND
ANALYsTs
lnvestor Relalions commiltee is ĞsponsibIe 

'orthe company's elalionship and 6mmu.i@to.
w]ih lhe sharğholdofs, i.Vesto6 and analysls
Th6 compa.y organizes quarteny lnvestor
lnfomaton Meelings fol lhe nstiiutional
]nvesto6. The @mpany doğs not take ihe
Esponsibiity of lho 3t pany ana]isi epods

AUİHOR|ZED PERSONS ON PUBL|C
DlSCLOSURES

reb9les nde enşieb,ll ha e o€ftr

YlLLlK RAPoRUN

wr]tlen a.d veöal infomaton requosts ar6
assessed by the chaiman of the Board of
Dilecto6 and by the lnveskJr Re ations
committee if the infomaiio. has 3s a tlade seğet
value or noi wiıhin ths scope of cMB
commun]qua se es a, no 54 Pubic Disclosues,
Folownğ t is assessement wltten or ve]ba
explanaiion arğ given if app.opraie as pDp
.olic Banvtas pr@ides such an.ounĞme.ls
on ww,banvila5.@m withjn a business day afie.

D|SCLOSURE OF THE ANNUAL
REPoRT
The annua] epon is pepaEd n acordance üth
the legislation of cMB and corpo€te Golemance
pdnciples and made plblicfolMingüe approva
o' tne GeneEl Assembly t s electrcnically
transmitted as a not]@ of PoP a.d publ]shed on

AclKLANMAsl
yl]kk raporsFk mevaai ve k!rumsalyönetim
lkeIedne uygun olaEk haztrantr ve Ge.e] Kurul
on5yln lakiben, KAP bildirm ola.ak.eklrcnk
ortamda kamuya açlklanr ve web sites]nde



icsEL BiLGiLERiN GizliLiĞi

Şıliel ıaĞtndan çse ügülenn yaylmaslnln
onlenmes ç n ğerell hertullü ledbtralntr lçse
big]lerc e şimiolanlar listesi, Yatü.mq ilişki]er
Komitesi taĞnndan haz nan r ve bu listede yer
alan kşl6ı i]oili ka.Un vğ mewuana yer a]an
yükümIulükleİi hakknda biloilendidIjr

SESSİZ DÖNEM
Banvit A.Ş spokülasyonan önlğmek üzeĞ
kendi peİiyod k maI tablo an Ve aç]klamalan
kamuya açıkanmadan ğ.ce linansal so.uçlan
Ve ilail diğer konulsn sğmayğ p]yasasl
kallllmcl a. ]le Enüşmaktan kaç].lr

BANVlTA,s. wEB slTEsl
Şi*ei@bsiiesi W.ba.vitas.@m KufumgI
Yöneiim llkelen Prçeves nde, kamuya
aç]klamaar içi. aktif olaĞk kulanl]lr Böy]esi
lüm Banvil A,Ş. açüklamalanna bu @b
sit.sindğ, aşağldaki başhklar altlnda enşim

_ K!funsalkiml]ğeil]şkindelayhblgİer- Vizyo. ve.na slElejile._ Şiıkel Ana §özlğşmgs- TicaEt si.i b]laibn

- Bagnaçlkamalan, sPK özeldufum açüklamalan
- Gğnğl Kurul loplanı tanh, gündem vğ

, Genel Kufu top ant tuianağl ve hazifun

_ GenelK!fu içi. Vekaletname örneği- Blqilğndimepoliiiksl- Kar dağ m po]it kasl- s kç5 söfulan sorulal bölüfoü

coNFlDENT|AL|TY oF THE lNTERNAL
lNFoRMATloN
A]lihe nece§*.V measuEmğnis arğ laken by l,ho
company ]n oıne. b peverıt the circu aüon of
i.temal infomation. The list o' the perso.§ wtro
€n ac€ss lo l,hğ i.t.m3l infomation is p€parğd
by ihe l.vestor Re]at]o.s committee a.d lhe
pğEon§ who are on ihis ]isi a.ğ inromed aboul
thğ obliqations i.di€led in lhe @ ated laws and

slLENT PERloD
n ordel to prğvğnl spğOlations, Ba.vitaş,
EtEins f@m dis@ssing financal esllts a.d
Ğlated other subjecls with the @pital ma*eis
part c p6nts bğfoE its pe.]od €l financial
slaiamenls and axplanalions a€ mad. publ]c,

EA!y!IA§I4EE§!]E
The company rebsite at !444lD9ryG§.aa!0 i5
aclively used n publ]c disclosuE wilhin the s@pe
of coJporats Govğmance Pli.ciples al such
Banviias disclosuıes @n be acessed f@m ihis
@bsite, under below headinqs.

, Detailed informato. aborrt the @QoĞie

, Visio. and main straGgies
- Ani.les ofAssocaton of üe compa.y- T€de Ğg stly infomation_ All d s.lo§ed f nan. al informalion

- Dale agenda and eıpl.n.lio.s of lhe
Gene€lAssğmbly
The GeneEl Assembly mi.utes and

_ sa pl6 of pfu6i of attomey for Gene6

- Plblic DscIosuE Policy- oividend distİibuiion Policy
- seclion fo. fequenlly asked qlesiions



Ş rketim ı, ana söneşme
Ticaret kanunu, istanbul
Bor§asü, se.m.ye Piyasasl
dü.enlemelei, 8eleğince

=L5

BANVllAs DlvlDEN D PoLlcY

o!. company distiibute5 dividends according to
our AnicL€s of Association, Turkish comme.ce
Law, stanbuL stoğk Exchange, capita Market
Boardandtheirrelevantregulations,

Divide.d dist.ibution matte.sarecovered!nder
clause 23 of our Artices of Assocation.
Accordingtothi§ clause, from the net profitfirst
we reserue previousyea15losses ifany| second
fnst croup ie9e.ve and firstg.o!p diVidend
are a ocated, Then, .s proposed by the
company Boa.d and .pproved by the Genoral
fusembl, a portio. ofthe remain]n8 profit are
allocated to the chief Executive oiticğr, to the
Gene.alMan6ger, to the companY Board ercept
lndependent Members, and to the !pper
management, accordingto company profit p]an.

Fo owingabove mentioned allo.ation§, Ge.er.
Assembly is authorized to and m.y decide to
f! ly or p.rtially distribute the remaining net
plofit .s second group divide.d or to allocate
this sum as extraordinarv reserve iund or to
leave this sum in the ba ance sheet as p.evio!9

Provisiöns onder clause 466/3 of Tlrkish
commerce Law and relevant capital M.rket
BGrd regulatons are reserued.

Unle§s legal reserues are mad€ 6.d first
divide.d d stributon mentioned i. the Art cles
of Association s a located, no decision can be
taken to alloc.te fu.ther reserves, or none of
the p.ofits can be defetred to the fo]]owing
year, nor the company can di§triblte any
amo!nt of profits to the members ofthe board,
employees and workers ofthe company.

BANViTAŞİCMETTÜ PoliTiKAsl

Kar dağtlm] ile ilgili hususlar, a.a
söz eşmemizin 23. deddesinde beli.timişt]r.
Bu maddeve istinade., vü]llk b]lançoda Börülen
5afi (ne9 kar, Varsa geçmiş yül zaradan. n

düşülme§inden so..6, birin.itertipyedek.kçe
ve bnin.i temettü ayn dlktan sonra, Yüi.etim
(Urul!'nU. teklifi Ve Genel Ku.ul o.ayya
belirLenen miktarda kal pay Bağlm9, ÜVelel
hariç Yönetim (!r!u Üyeleline, M!Ğhhas
Azaya, Genel Mudüre ve sevk-idale
persone]inetah5is edi n.

Yukanda aç kla.an mebağlar dürü dükten
so.ra Genel (urul, saii kardan kalan kEm
ksmen veva tamam€. ikinci temettü oa.ak
dağltmaya, Veya ohğanüfi yedek akçe oarak
:v rmaya, yada bilançoda geçmiş yllkal ola.ak

iürk Ticarct Kanünunun 466/3 maddesi i]e

sermaye PiYasas (anlnunun bu konUdaki

Yasa hi]kmü ile ay.]m.sl gereken yedek
akçeer ile ana sözeşmede pay sahipleri için
belirlenen bni.ci temettü dağlt Lmadlkça,
başka Vedek akçe ay. ma§l.a, ertesi V a kar
aktanlma5üna, vdnetim kLrOlU üve]eri ile,
memur, müstahdem ve işç ere ka.dan pay
dağüt mas na kararve.ilemez.


