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KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 

Enerjisa Enerji A.Ş. (“Şirket”) kâr dağıtım politikası (“Politika”), 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kâr Payı Tebliği (II-19.1), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 
esas sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu çerçevede Şirket, 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) çerçevesinde hazırlanan ve 
bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan, istisnai 
kalemler hariç tutularak hesaplanan net kârın %60 ile 70’i arasında nakit kâr payı 
dağıtmayı hedeflemektedir. 

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve yukarıda yer alan hedefler çerçevesinde, 
yıllık olarak dağıtılacak olan nakit kâr miktarı, öncelikle ‘dağıtılabilir kârın’ 
hesaplanması ile bulunacaktır.  

Bu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket’in yatırım 
ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve 
gelişmeler, Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım 
gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve 
küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir takım 
unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kârın oranı, her yıl yönetim 
kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan 
esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir. 

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. Kâr payı dağıtımı tek bir 
seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de yapılabilir. 

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, 
yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr 
payı avansı dağıtılabilir. 

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başkaca yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 
aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay 
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere 
kârdan pay dağıtılamaz. 

Genel Kurul, kanunen ayrılması gereken yedek akçelerin ve esas sözleşmede pay 
sahipleri için belirlenen kâr payının ayrılmış olması şartıyla net kârın bir kısmını veya 
tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Şirket Yönetim Kurulu’nun, Genel 
Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile 
dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay 
sahiplerine bilgi verilir. 


