Açıklama
Tarih : 22.04.2021
Konu
: 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Önerisi
İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.’nin 22.04.2021 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak 26.05.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili
aşağıdaki kararları almıştır.
1- Yasal kayıtlardaki dağıtılabilir karın SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kar tutarından
fazla olduğundan SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kar tutarının kar dağıtımına esas
alınmasına, brüt 48.725.845,48 TL net 41.416.968,66 TL nakit temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin sunulmasına karar
verilmiştir.
2- Olağan Genel Kurul Toplantısına Sunulacak kar dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir:
a) 1. Tertip Yedek Akçe: 2020 yılı net dönem karı olan 143.345.753 TL’den Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan
137.851.427 TL’nin %5 oranında toplam 6.892.571,35 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,
b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 143.345.753 TL’den
6.892.571,35 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 1.190.450 TL
tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 137.643.631,65 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt
44.045.962 TL ( % 19,66349 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1966349 TL),toplam net 37.439.067,70 TL ( %
16,71396 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,1671396 TL) kar payı dağıtılmasına,
c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 137.643.631,65 TL’den 1. temettü tutarı
olan 44.045.962 TL düşüldükten sonra kalan 93.597.669,65 TL’nin %5’i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt
4.679.883,48 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.677,07 TL ) net 3.977.900,96 TL (1 TL nominal değerli hisseye 3.125,51
TL)’nin nakit olarak dağıtılmasına,
- 3.752.584,55 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,
- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına,
- Kar dağıtımına 28 Mayıs 2021 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir.
- Kar dağıtım tablosu önerisi ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

