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I.

AMAÇ VE KAPSAM

ÇAN2 TERMİK A.Ş. (“Şirket” veya “ÇAN2 TERMİK”) tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), ve
Borsa İstanbul’u düzenlemeleri ile uyumlu olarak kamuyu bilgilendirir. ÇAN2 TERMİK Bilgilendirme
Politikasının amacı, tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar,
çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında,
anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamaktır.
Ancak, bu düzenlemeler uyarınca Şirket duyurması halinde menfaatlerine zarar gelebilecek
durumlarda belirli bazı gizli bilgileri kamuya duyurmaktan imtina edebilir.

II.

YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır.
Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini
de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun
onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.
İş bu Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.

III.

BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve
araçları aşağıda belirtilmiştir.

Kamuya Yapılan Açıklamalar
Bu politika kapsamında “İçsel Bilgi” olarak atıfta bulunulan bilgiler Şirket tarafından ihraç edilen
halka açık menkul kıymetlerinin değerini ve bu menkul kıymetleri elinde tutan ya da edinen
yatırımcıların bu araçlara ilişkin yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış
bilgilerdir.
Genel olarak Şirketimizin politikası, İçsel Bilgi’nin SPK düzenlemeleriyle uyumlu olarak pay
sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşterilerin uygun bir şekilde ulaşılabilir ölçüde
oluşturulmuştur. Bu açıklamalar Şirket internet sitesinde ilan edilir.
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Özel durum açıklaması gerektiren durumlarda söz konusu açıklamalar Yatırımcı İlişkileri Bölümü
tarafından yapılır.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması
ÇAN2 Termik, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu’nca yayımlanan uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun
olarak ara dönem ve yıllık mali tablolarını hazırlar. Şirketin mali tablolarını da içeren finansal
raporlar ve SPK düzenlemeleri gereği hazırlanan Türkçe ara dönem faaliyet raporları ilgili
düzenlemeler doğrultusunda kamuya açıklanır. Şirketin yıllık faaliyet raporları SPK tarafından
öngörülen formatta yayınlanır. Bu raporlar, ayrıca Şirketin internet sitesinde yayınlanır.

Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, basın açıklamaları, haber ajanslarına yapılan açıklamalar, konferans
ve toplantılarda yapılan açıklamalar Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi
talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yanıtlanır.

Şirketin operasyonel sonuçlarında ve faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek
gelişmelerin kamuya duyurulmasında Borsa İstanbul’a yapılan özel durum açıklamalarının yanı sıra
basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden de yararlanılır.

Basın bültenlerine Şirket internet sitesinde de yer verilir. Şirket yetkilileri, zaman zaman,
yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara
veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu toplantılarda kullanılan sunumlar Şirketin internet sitesinde
yayınlanabilir.

Kurumsal Web Sitesi
Şirket kamuya duyurulmuş geçmiş ve güncel bilgilere kolay erişimi sağlamak amacıyla tasarladığı
web sitesini (www.can2termik.com.tr) kamunun bilgilendirilmesi için aktif olarak kullanır.
Şirketin web sitesi zengin içerik, sadelik, zamanlı ve ilgili bilgileri sunmaktadır. Web sitesi genel
olarak özel durum açıklamalarını, finansal raporları, faaliyet raporlarını, ortaklık yapısını, kurumsal
yönetim uygulamalarını, Şirketin vizyon ve misyonunu ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün iletişim
bilgilerini içerir.
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Genel Kurul Toplantıları, Sermaye Artışı ve Kar Dağıtımına İlişkin duyurular
Şirket, Genel Kurul toplantıları, sermaye artışı ve kar dağıtımına ilişkin duyuruları tabi olduğu
sermaye piyasası düzenlemelerine ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirir.

IV.

İLERİYE YÖNELİK BİLDİRİMLER

Gerekli görüldüğü ve önerildiği durumlarda, Şirketin beklentileri ve hedefleri kamuya
duyurulabilir. İleriye dönük bildirimler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve
öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda revize edilebilirler.

V.

ŞİRKET HAKKINDAKİ HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ

Şirket, medyada yer alan haber ve söylentiler hakkında yorum yapmayı tercih edebilir ve uygun ve
gerekli görüldüğü hallerde Şirket tarafından kamuya açıklama yapılabilir. Şirket haber ve
söylentiler hakkında yorum yapmak konusunda herhangi bir sorumluluk almaz ancak bu Politika
kapsamında zaman zaman yorum yapmayı tercih edebilir.
Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan
haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya
sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.can2termik.com.tr) aracılığıyla
da kamuya duyurulabilir.

VI.

İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

Şirketin meşru çıkarlarına gelebilecek herhangi bir zararı engellemek için, İçsel Bilginin Yönetimi
Prosedürü uyarınca, içsel bilginin kamuya duyurulması ilgili düzenlemelerle uyumlu olarak
ertelenebilir.
Bu durumlarda, Şirket, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından takip edilen İçsel Bilginin Yönetimi
Prosedürü ve SPK uygulamaları uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü
tedbiri alır.
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VII.

İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Şirketin yönetim veya denetim organlarının üyeleri ile doğrudan
ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve
ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.
Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Yöneticileridir.

VIII.

YÜRÜRLÜK VE GÖZDEN GEÇİRME

Şirketin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun 06.12.2021 tarih ve 2021/24 no.lu kararı ile
yürürlüğe girer ve şirketin internet sitesinde yayınlanır. Bunlarda yapılacak değişiklikler yönetim
kurulu kararına bağlıdır.
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