Konya Çimento Sanayii A.Ş.
Kar Dağıtım Politikası
Şirketimizin kar dağıtım politikası 21 Mart 2012 tarihinde Genel Kurulumuz
tarafından aşağıdaki şekilde onaylanarak yürürlük kazanmıştır. Kâr dağıtım politikası ve
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık
kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da pay sahiplerimizin
bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı
bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul
Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili
diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım
kararlarını belirlemektedir.Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nde kar payları veya kar
dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları ilgili hesap dönemi itibariyle
mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak
dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati
arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır.
Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket
stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve
finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve
uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmektedir
Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul
tarafından verilecek karar doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan
dağıtılabilir kardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen asgari kar dağıtım
oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya
kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir.
Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının
ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelere uygun hareket eder. Zaman içinde ilgili
yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında
meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir
bu durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına
sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır.

