
 

               İNDEKS BİLGİSAYAR  A.Ş.  

 

1 İNDEKS BİLGİSAYAR ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI                 02/05/2007 

 2006 Yılı Kar Dağıtımı. 

Indeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. ve Tic. A.S.’nin 02.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.  

 

a) 10.05.2007 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına 2006 yılı net dağıtılabilir dönem karının %20 'si 

oranında 1. temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin sunulmasına,  

b) Olağan Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda 2006 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde 

belirlenmesine;  

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2006 dönemi konsolide mali tablolarında 

vergi sonrası net kar 12.391.995 YTL'dir.  

-Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 12.214.347 YTL'den %5 oranında toplam 610.717 YTL 1. Tertip Yedek Akçe 

ayrılmasına;  

-Vergi sonrası net kar olan 12.391.995 YTL'den 610.717 YTL 1.Tertip Yedek Akçe ve Genel Kurulları'nca kar dağıtım 

kararı almamış veya genel kurulları henüz yapılmamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin konsolide finansal tablolara intikal 

eden karı olan 1.559.392 YTL düşüldükten sonra kalan 10.221.886 YTL'den ;Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre 

net dağıtılabilir karın %20 sine tekabül eden 2.044.377 YTL 'nin 1. Temettü olarak dağıtılmasına,  

- Brüt toplamı 1.044.377 YTL (% 1,8989 oranında, 1 YTL nominal değerdeki hisseye 1,8989 Ykr ) net toplam 887.720 YTL 

(% 1,6140 oranında, 1 YTL nominal değerdeki hisseye 1,6140 Ykr)'nin nakit olarak dağıtılmasına,  

- 1.Temettü tutarı olan 2.044.377 YTL'den nakit dağıtılan tutar olan 1.044.377 YTL düşüldükten sonra kalan 1.000.000 

YTL'nın bedelsiz pay olarak dağıtılmasına dolayısıyla şirketin çıkarılmış sermayesinin 55.000.000 YTL den 56.000.000 YTL 

ye artırılmasına, ortaklara % 1,8182 oranında bedelsiz pay verilmesine ve Genel Kurul'u müteakip gerekli izinler için 

Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,  

- 2.Temettü olarak net dağıtılabilir dönem karı olan 10.221.886 YTL'den 1. temettü tutarı olan 2.044.377 YTL 

düşüldükten sonra kalan 8.177.509 YTL'nin %5'i oranında A Gurubu Pay sahiplerine toplam brüt 408.875 YTL (% 0,7434 

oranında, 1 YTL nominal değerdeki hisseye 0,7434 Ykr ) net toplam 347.544 YTL (% 0,6319 oranında, 1 YTL nominal 

değerdeki hisseye 0,6319 Ykr )dağıtılmasına,  

-Kar dağıtımına 29 Mayıs 2007 tarihinde başlanılmasına,  

c) Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

Ayrıca; Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının ; Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranlardan az olmamak 

üzere, uzun vadeli büyüme ve stratejiler, yatırım ve fon gereksinimleri, karlılık durumu ve ortakların beklentisi 

doğrultusunda ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç, nakit veya bedelsiz 

pay vermek, yada belirli oranda nakit, belirli oranda bedelsiz pay vermek şeklinde belirlenmesine karar verilmiştir. 

 


