BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
1. AMAÇ
İşbu Kâr Dağıtım Politikası, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi’nin, (“Banvit” veya
“Şirket”) kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli
ve tutarlı bir politika izleyerek Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde pay sahiplerine yapacağı kâr dağıtımına ilişkin kriterleri düzenler.
2. UYGULANABİLİRLİK
İşbu Kâr Dağıtım Politikası Banvit’e uygulanır.
3. DAYANAK BELGELER
-

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

-

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

-

Kâr Payı Tebliği (II-19.1)

-

Sermaye Piyasası Kurulu Kâr Payı Rehberi

4. KÂR DAĞITIMINA İLİŞKİN KURALLAR
İş burada yer alan kurallar Şirket’in pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişiler için yapacağı kâr
dağıtımına ilişkin ana hususları düzenler.
Banvit, ana sözleşmenin 23. maddesinde yer alan “Karın Tespiti ve Dağıtımı” kenar başlıklı hüküm ve
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kar
dağıtımı yapmaktadır. Bu minvalde Banvit ana sözleşmesinin 23. maddesi uyarınca kar dağıtımı
aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:
“Türk Ticaret Kanunu’na uyularak, şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin
genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile
Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda
gösterilen şekilde tevzi olunur:
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
a) %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden
Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıda indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Genel Müdüre ve Sevk-İdare Personeline
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
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İkinci Temettü
d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı kısmen
veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya ya
da bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan
ödenmiş sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk
Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe
olarak ayrılır.
f)

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine,
katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan
vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi
üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ancak dönem sonu kâr payının dağıtılma süresi Sermaye
Piyasası Kurulu’nun tebliğlerinde belirtilen süreyi aşamaz.
Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut
payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.”
Banvit, ilgili dönem içerisinde elde ettiği kârını ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul
kararıyla dağıtır.
Banvit Genel Kurulu kâr payı dağıtılıp dağıtılmayacağına, dağıtılacak ise pay sahipleri ve kâra katılan
diğer kişiler için belirlenen kâr payı dağıtım oranlarına ve bu oranların uygulanacağı hesap kalemine
(örneğin net dönem kârı ya da sermaye) karar verecektir.
Banvit Genel Kurulu’nda, kâr payının nakit ve/veya bedelsiz olarak dağıtılacağı hususuna karar
verilebilir. Kâr dağıtım işlemine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap
dönemi sonu itibarıyla başlanılır.
Kâr payı dağıtımına karar verilen Banvit Genel Kurul toplantısında kâr payının eşit veya farklı tutarlı
taksitlerle ödenebileceğine karar verilebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul
tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Taksitli ödemede II-19.1
sayılı Kâr Payı Tebliği’nin (Tebliğ) 5. maddesinde yer alan hükümlere uyulur.
5. SON HÜKÜMLER
İşbu Kar Dağıtım Politikası düzenlenme tarihi itibariyle geçerli olacak olup gerekmesi halinde üzerinde
değişiklik yapılmasına karar verilebilecektir.
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