25 Nisan 2011 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2010 yılı net dağıtılabilir
dönem karının ikinci tertip yasal akçe ayrıldıktan sonra kalanının %100'ü olan toplam 2.243.960.909
TL'nin nakit temettü olarak dağıtılmasının teklif edilmesine karar verilmiştir. Bu tutar 1 Kuruş nominal
değerindeki beher hisse için brüt olmak üzere 0,6411316 Kuruş (%64,11316 oranında) nakit temettüye
tekabül etmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere yapılacak teklifin detayları aşağıdaki şekildedir.
Şirketimizin 25 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştireceği 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karar
verilmek üzere;
1. Şirketimizin 01 Ocak 2010/31 Aralık 2010 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali
tablolara göre oluşan karının 2.450.857.000 TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri
çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 2.957.704.161 TL olduğuna,
2. Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 2.450.857.000 TL'lik karın Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,
3. Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ıncı maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya
kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Ancak geçmiş yıllarda yasal tavana ulaşılması
nedeniyle 2010 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
4. Konsolide mali tablolara göre 2.450.857.000 TL tutarındaki 2010 yılı dağıtılabilir karına yıl içinde
yapılan 18.425.630 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile oluşan 2.469.282.630 TL’nin birinci temettü
matrahı olarak belirlenmesine,
5. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği’ne uygun olarak birinci temettü matrahı
olarak dikkate alınan 2.469.282.630 TL’nin %20’sine karşılık gelen 493.856.526 TL’nin nakit birinci
temettü olarak dağıtılmasına, 206.896.091TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin net dağıtılabilir
dönem karının kalan kısmından ayrılmasına ve kalan kısım olan 1.750.104.383 TL’nin ikinci temettü
olarak dağıtılmasına,
a. Toplam nakit olarak dağıtılacak 2.243.960.909 TL’nin tamamının dönem net karından dağıtılmasına,
b. Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,6411316 Kuruş olmak
üzere toplam brüt 2.243.960.909 TL nakit temettü ödenmesine,
6. Nakit temettü ödemelerinin hissedarlarımıza dağıtımına, 30 Mayıs 2011 tarihi itibariyle, Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Süzer Plaza Askerocağı Caddesi No:15 Kat:2 34367 Elmadağ-Şişli İstanbul
adresinde başlanmasına,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.

