
 

               İNDEKS BİLGİSAYAR  A.Ş.  

 

1 İNDEKS BİLGİSAYAR ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI                 22/04/2005 

 06.04.2005 tarihli Kar Dağıtım Duyurusuna İlişkin Ek 

Açıklama 

İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. ve Tic. A.Ş.’nin 22.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 

S.P.K.’nun 2005/9 no’lu haftalık bülteninde yer alan açıklamalar doğrultusunda 1. Tertip yasal yedek akçe tutarı 

değiştirilmiştir. 06.04.2005 tarihli açıklamamızda 1. Tertip Yasal Yedek akçe tutarı 235.707 YTL, kar dağıtımı işlemlerinin 

tamamlanmasını müteakip yapılacak sermaye artırımında kullanılacak kar 424.822 YTL ,A grubu imtiyazlı pay 

sahiplerine dağıtılacak 2. Temettü brüt tutar 156.745 YTL ( net toplam 141.071 YTL ) ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı 

da 62.027 YTL olarak hesaplanmıştı. Bu değişiklikten dolayı halka açık ortaklarımıza yapılan nakit kar dağıtımı tutarı ve 

oranı değişmemiş ancak kar dağıtımı işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yapılacak sermaye artırımında kullanılacak 

kar 18.355 YTL ( 443.177 YTL – 424.822 YTL ) ve toplam dağıtılacak 1. ve 2. Temettü tutarı da 20.497 YTL artmış olup 

kararın yeni hali aşağıdaki gibidir: 

a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI No : 20 ve 21 sayılı tebliğleri uyarınca hazırlanan 2004 dönemi konsolide 

mali tablolarında vergi sonrası net karı 8.085.472 YTL dir. Söz konusu vergi sonrası net karın 7.349.271 YTL si İndeks 

Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. Tic. A.Ş’den kaynaklanmıştır. Şirketimizin 2004 yılı vergi sonrası net karı olan 

7.349.271 YTL den 2.635.132 YTL Geçmiş yıl zararının karşılanmasına , 174.521 YTL 1. Tertip yedek akçe ayrılmasına, 

kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 4.539.618 YTL den Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hesaplanan net 

dağıtılabilir karın % 30 una tekabül eden 1. temettü tutarı olan 1.361.885 YTL kardan brüt toplam 918.708 YTL ( net 

toplam 826.837 YTL) nakit kar dağıtılmasına , geri kalan 443.177 YTL nin kar dağıtımı işlemlerinin tamamlanmasını 

müteakip yapılacak sermaye artırımında kullanılmasına ,ayrıca toplam brüt 158.887 YTL (net toplam 142.998 YTL ) A 

grubu imtiyazlı kar payı sahiplerine 2. Temettü dağıtılmasına, 64.077 YTL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, geri 

kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 

b) Kar dağıtımına 2 Mayıs 2005 tarihinde başlanılmasına , 

 

bu önerimizin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. 

1 YTL lik nominal tutarlı borsada işlem gören B grubu her bir hisse senedi için , 

* Tam mükellef kurumlara net 0,052199 YTL  

* Gerçek kişilere ve vergiden muaf kurum ve kuruluşlara brüt 0,052199 YTL, net 0,046979 YTL, 

* Dar mükellef gerçek kişilere , dar mükellef kurumlara brüt 0,052199 YTL, net 0,046979 YTL tutarında kar payı ödemesi 

yapılacaktır. 

Yukarıda yer alan ve sadece gösterim amacıyla verilen 1 YTL nominal tutarlı hisse başına verilen kar payı tutarları kar 

dağıtımı esnasında Yeni Kuruş olarak tama iblağ edilecektir. 

 


