ÇAN2 TERMİK A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Çan2 Termik A.Ş.’nin (“Şirket”) Kar Dağıtım Politikası (“Politika”), Şirket Esas Sözleşmesi ile 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri
ile ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır. Şirket’in sermayesini temsil eden paylarda kâr payı imtiyazı
bulunmamaktadır.
Kâr payı dağıtımı yapılıp yapılmayacağına ve kâr payı dağıtılacak olması halinde dağıtılacak kârın dağıtım
şekli ve zamanına, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar
verilir.
Dağıtılacak kâr payı oranı, Şirket’in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, piyasa beklentileri, ilgili
mevzuatta gerçekleşen değişim ve gelişmeler, Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve
yatırım gereksinimleri, karlılık, finansal durum, borçluluk ve Şirket’in nakit durumu ile ulusal ve küresel
ekonomik şartlar dikkate alınarak belirlenecek olup; ilke olarak, Şirket’in net dönem karı esas alınarak
(mevcut yasal düzenlemeler uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler, vergi, fon, mali ödemeler ve varsa
geçmiş yıl zararları ayrıldıktan sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı Şirket’in borç servis oranını
karşıladıktan sonrasındaki serbest nakit akımının en az %50’sinin pay sahiplerine nakden ve/veya
bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir.
Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap
dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul’da karara bağlanan tarihte başlanır. Kâr payı,
dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın
payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara
bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Esas
Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Yönetim
Kurulu’nun Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan
kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.
Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde pay
sahiplerine kâr payı avansı dağıtabilir.
İşbu Kâr Dağıtım Politikası’nda değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, değişikliğe ilişkin Yönetim
Kurulu kararı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde kamuya duyurulur.

