SIKÇA SORULAN SORULAR
İnfo Yatırım A.Ş. payları hangi borsalarda işlem görmektedir? İşlem kodu nedir?
Ekim 2011'de halka arz edilen Şirketimiz payları, İMKB Hisse Senetleri Piyasası II Ulusal
Pazarda “INFO” kodu ile işlem görmektedir.
Şirket sermayesini temsil eden hisse sayısı ne kadardır?
İnfo Yatırım'ın ödenmiş sermayesi, 9.000.000.-TL’dir. Payların 90.000 adedi (A) Grubu,
8.910.000 adedi (B) Grubudur.
Şirket sermayesini temsil eden pay grupları arasında ne gibi farklar vardır?
Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu
paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.
Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların
tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu, üye sayısının yarısından bir fazlası (A)
grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından olmak üzere
Genel Kurul tarafından seçilir. Denetçiler, (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından
gösterilecek adaylar arasından seçilir.
Oy kullanma ve kar payı alma konusunda herhangi bir imtiyaz var mıdır?
Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri
her bir pay için 1.000 (Bin) oy, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına
sahiptirler.
Genel Kurul Toplantılarına davet nasıl yapılır?
İnfo Yatırım, Genel Kurul için toplantı davetini, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ancak
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında toplantı tarihinden üç hafta öncesinde
özel durum açıklaması, gazete ilanı ve web sitesi aracılığı ile gerçekleştirir. Toplantı daveti,
nama yazılı pay sahiplerine ayrıca mektupla bildirilir. Ayrıca, genel kurul toplantısıyla ilgili
dokümanlar bilinen yabancı pay sahiplerimize e-posta ile de iletilir.
Toplantı gündemi ve vekaletname örneği de davetle birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
Bunlara ilave olarak, söz konusu davet ve ilgili bildirimler ile Genel Kurul Toplantısını
takiben hazirun cetveli ve toplantı tutanakları 'Yatırımcı İlişkileri' internet sayfamızda
yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
İnfo Yatırım'ın Bilgilendirme Politikası var mıdır?
İnfo Yatırım Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek kamuya
açıklanmıştır. İnfo Yatırım, başta Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili
mevzuat çerçevesinde içsel bilgi niteliği taşımayan, yatırımcıların yatırım kararlarını ve bir
borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarımızın değerini etkileyebilecek gelişmelerle ilgili
açıklama ve bilgilendirmeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni gözeterek yerine getirir. İnfo
Yatırım, bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası
benimsemiştir.

Bilgilendirme Politikası'nın temel amacı, içsel bilgi kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve
açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara
zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve mümkün olan en düşük maliyetle
ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.
İnfo Yatırım Bilgilendirme Politikası'nın tam metnine 'Yatırımcı İlişkileri' sayfasında
'Kurumsal Politikalar' alt başlığından ulaşabilirsiniz.
İnfo Yatırım'ın finansal sonuçlarını ne zaman açıklamaktadır?
İnfo Yatırım 1 Ocak - 31 Aralık hesap döneminde 3'er aylık dönemler itibarıyla finansal
raporlarını öngörülen yasal süreler içerisinde kamuya duyurmaktadır. İnfo Yatırım tarafından
kamuya açıklanan önceki dönem finansal raporlara 'Yatırımcı İlişkileri' sayfasında 'Finansal
Raporlar' başlığından ulaşabilirsiniz.
İnfo Yatırım'ın kar dağıtım politikası var mıdır?
Ana Sözleşmenin 17. maddesinde belirtildiği üzere, Şirket’in karı Türk Ticaret Kanunu,
sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.
Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması
zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap
dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda
gözüken net (safi) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda
gösterilen şekilde tevzi olunur;
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a)
% 5’i kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Temettü:
b)
Bakiyeden, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ
üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
c)
Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payını Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne, Şirket’in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçla kurulmuş olan
vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü:
d)
Net kardan, a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı,
Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade
yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
e)
Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın
ondabiri, Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının 3’üncü bendi
uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
f)
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça Ana Sözleşme’de pay
sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim Kurulu
Üyeleri ile Şirket’in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve
benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
g)
Temettü hesap dönemi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
h)

Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Temettü Avansı: Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 15’inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkartmış olduğu
tebliğlere uygun olmak kaydıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere bağımsız sınırlı denetimden
geçmiş 3,6 ve 9 aylık dönemler itibari ile hazırlanan mali tablolarda yer alan karlar üzerinden
nakit temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu’na verilen temettü
avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü
avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü
dağıtılmasına karar verilemez. Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in
genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya zorunlu olan
miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karı teşkil eder. Safi karın dağıtımı
aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.
Kar Dağıtılma Tarihi: Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim
Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve
Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir. Dağıtılan kar geri alınamaz.

