ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri,
Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi
çerçevesinde hazırlanmış olup bu doğrultuda kar dağıtımı yapılmaktadır.
Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında
dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği
sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye
gereksinimleri, yatırım ve finansman politikalarımız, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal
kayıtlarımızda
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çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari üçte birinin pay sahiplerine ve kara katılan
diğer kişilere payları oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması hedeflenmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlarına birinci temettünün ayrılmasından sonra kar payı ödenmesi Şirket
Esas Sözleşmesi’nin 19 uncu maddesi uyarınca Genel Kurul kararına tabi olup, Yönetim Kurulu Üyeleri
ile çalışanlara yapılacak kar payı dağıtım oranları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr
payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal
süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine
dağıtılacaktır. Genel
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Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Her halükarda dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısı’nın yapıldığı hesap
dönemi sonu itibarıyla başlanır.
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve
Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
Esas Sözleşme’nin ‘’Kârın Tespiti ve Dağıtımı’’ başlıklı 19. maddesi kâr dağıtımına ilişkin esaslara yer
vermektedir.
Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan
değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve
internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

