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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Güvercin Yolu No: 111 - 112 Gazi
Ankara
: 0 312 233 33 33 - 0 312 233 33 73
: investorrelations@turktraktor.com.tr

Ortaklığın Adresi

:

Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi

: 0 312 233 25 02 - 0 312 233 33 73
: Hayır
: 2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi

AÇIKLAMA:
Şirketimiz tarafından 31 Aralık 2015 tarihli ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve Güney Bağımsız
Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre
256.799.565 TL net dönem karı elde edilmiş olup karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer
almaktadır.
Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 24 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından
onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının;
156.506.160,51 TL ortaklara birinci kar payı,
77.190.575,72 TL ortaklara ikinci kar payı,
66.303.263,77 TL dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan (yasal yedeklerden) dağıtılması şeklinde gerçekleştirilmesinin ve
29.733.155,00 TL II. Tertip Yasal Yedek akçe ayrılmasının
Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü ile diğer kaynakların toplamı olan 300.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;
Böylece;
-Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza
%562,124 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 5,62124 kr brüt = net nakit temettü ödenmesinin,
-Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza %534,018 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet
hisse senedine brüt 5,62124 kr, net 5,34018 kr nakit temettü ödenmesinin,
-Diğer hissedarlarımıza %477,805 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 5,62124 kr, net 4,77805 kr nakit
temettü ödenmesinin,
Kar payı ödeme tarihinin 1 Nisan 2016 olarak belirlenmesinin;
22 Mart 2016 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

