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1. Amaç
Ankutsan A.Ş’nin bilgilendirme politikası, Ortaklığın tabi olduğu hukuki düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, diğer ilgili
menfaat sahipleri ile hangi bilgilerin, ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan paylaşılacağına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin genel
esas ve usulleri belirlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Özel Durumlar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği, ilgili Türk
Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ve Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanarak Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulmuştur.
Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, bilgi, olay ve gelişmelerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm
menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin
sağlanması esastır.
2. Yetki ve Sorumluluk
Ortaklığımızın bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.
Bilgilendirme politikasında yapılacak değişiklikler yine Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer ve Ortaklık internet sitesinde
yayımlanır.
3. Yöntem ve Araçlar
Sermaye Piyasası Mevzuatı, BIST düzenlemeleri ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Ankutsan A.Ş tarafından kullanılan kamuyu
aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.
(a) Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular, (Eş zamanlı internet sitesinde de yayımlanır)
(b) Yazılı ve görsel, işitsel ve internet medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
(d) Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
(e) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları,
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(f) Kurumsal internet sitesi, (www.ankutsan.com)
(g)Kurumsal sosyal medya hesapları da eklenebilir
(h) Telefon, cep telefonu, elektronik posta, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.
(h) Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında kullanılan Ortaklık sunumları
4.

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimden Geçirilmesi

Ortaklığın yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır, bağımsız denetimden geçirilir ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen süreler içerisinde Yönetim Kurulu onayını müteakiben sorumluluk beyanı ile birlikte ilgili
bankalarla paylaşılır.
Bankaların finansal tablolar ile ilgili yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya birebir
görüşmeler yolu ile cevap verilir.
5.

Faaliyet Raporunun Vergi Dairesine Bildirilmesi

Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri
ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerde belirtilen süreler ve usul
doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben vergi dairesi ile paylaşılır.
Kamuya açıklanan faaliyet raporları en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Ankutsan internet sitesinde yayımlanır ve bir yıl
süreyle internet sitesinde yer alır.
6.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Ortaklığımız tarafından kamuya yapılan yazılı ve sözlü tüm açıklamalar, verilen bilgilerde doğruluk ve tutarlılık sağlanması amacıyla
Ortaklığın bu konuda yetkilendirdiği kişiler tarafından yapılır.
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Bu çerçevede;
i.

Finansal rakamlar,

ii.

Ortaklık stratejileri ile ilgili bilgiler,

iii.

Açılması düşünülen yeni fabrikaları ile ilgili bilgiler,

iv.

Rakip firmalar ile ilgili değerlendirmeler,

v.

Ambalaj sektörü otoriteleri ile ilgili değerlendirmeler,

hususlarında yazılı ve görsel medyaya yapılacak bilgilendirmeler, üniversite, Sivil Toplum Örgütleri ve benzeri yerlerde yapılacak açıklama
ve konuşmalar Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı konusu, amacı ve sınırları
belirlenerek bu konularda açıklama yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerini, Genel Müdürü ya da bir Ortaklık personelini yetkilendirebilir.
Bunlar dışında kalan konularda, medya ve kamuoyuna yapılacak açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya Genel Müdürün
yetkilendireceği kişi tarafından yapılır. İletişim danışmanlık şirketi, Yönetim kurulunun onayının ardından hazırlanan bildiriyi, yazılı görsel
işitsel medya kuruluşları, Ankutsan ‘ın sosyal medya hesaplarında açıklama yapmak, seçilen ve onaylanan fotoğrafları yayınlamak
konusunda yetkilidir.
Ayrıca, Genel Müdür, Genel Müdür Mali Yardımcısı Ankutsan A.Ş’nin yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar
ile finans kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin
karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre
ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde hareket ederek, Ankutsan adına iletişimde bulunur.
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Ortaklık çalışanları sermaye piyasası katılımcıları veya olağan iş ilişkileri dâhilindekiler hariç
olmak kaydıyla herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen soru ya da röportaj, konuşma ve benzeri
talepler İletişim Danışmanlık şirketine yönlendirilir.

KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKAMIZ
7.

Medyada Çıkan Haber ve Söylentiler

Basın-yayın organlarında, veri dağıtım kanallarında ve benzer iletişim mecralarında Ankutsan ile ilgili olarak çıkan haberler Ortaklığımızın
yetki verdiği İletişim Danışmanlık şirketi ve anlaşmalı medya takip ajanslarının da yardımıyla aktif olarak takip edilir.
Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan Ankutsan kaynaklı olmayan asılsız haberler, piyasa söylentileri ve
spekülasyonlar hakkında herhangi bir görüş bildirilmez.
Ortaklığımız hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip,
basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı
içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Özel Durumlar Tebliğinde
belirtilen esaslar çerçevesinde Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Ortaklığımız
tarafından kamuya açıklama yapılır. Ancak Ortaklık, konuya ilişkin olarak alınmış bir açıklamanın ertelenmesi kararının bulunduğu hallerde
erteleme sebepleri ortadan kalkana kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınabilir.
Haber veya söylentinin içsel bilgi tanımına girecek önemde olmaması durumunda Ankutsan A.Ş adına kamuya açıklama yapmaya yetkili
kişilerce konuyla ilgili bir açıklama yapılmasına gerek görülmedikçe herhangi bir görüş bildirilmez.
8.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Ankutsan SPK Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir. Geleceğe yönelik
değerlendirmelerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden
önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından, yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade
edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (Özel Durum açıklaması, basın açıklaması, bilgi dokümanı vb.) referans verilmek
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suretiyle yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler
dolayısıyla sapma durumunda revize edilebilir.
9.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Sermaye Piyasası Katılımcıları (kredi kuruluşları, finansörler, aracı kurumlar, bankalar, analistler vb.) ile bire bir veya gruplar halinde
telefonla veya yüz yüze yapılan görüşmeler yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Sermaye Piyasası Katılımcılarından
gelen talepler doğrultusunda ulusal ve uluslararası konferanslara veya bire bir toplantılara iştirak edilerek, Şirket stratejisinden mali
tabloların analitik açıklamasına kadar bir çok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilebilir, sorular yanıtlanabilir. İlgili toplantıların takvimi
ve hazırlanan sunumlar Ortaklık Yatırımcı İlişkileri Internet sitesinde yayımlanır.
Faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konular, stratejik yaklaşımlar ve sektörün daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurlar Sermaye
Piyasası Katılımcılarına aktarılır. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan toplantılarda, henüz kamuya açıklanmamış
hiçbir bilgi açıklanmaz. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan tüm görüşmelerde Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü çalışanları hazır bulunur.
10.

Analist Raporları

Analist raporları, analist raporunu hazırlayan kurumun mülkiyeti olarak kabul edilir ve Ortaklık internet sitesinde yayımlanmaz. Ortaklık,
analist raporlarını veya modellerini gözden geçirmek, doğrulamak, onaylamaktan sorumlu değildir. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı
durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri
kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.
11.

Şirket İnternet Sayfası

Kamunun aydınlatılmasında, kurumsal internet sitesi (www.ankutsan.com ) aktif olarak kullanılır. Kamuya yapılan açıklamalara ilişkin bilgilere kurumsal
internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilerin Türkçe olarak sunulmakta olup, site içeriği SPK Kurumsal Yönetim
İlkelerinin öngördüğü şekilde düzenlenmektedir.
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Şirket kurumsal internet sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiler yayınlanır. İnternet sayfasında yer alan bilgiler temel olarak aşağıdaki konu
başlıklarını içermektedir:
•

Firma Profili

•

Şirket hakkında genel bilgiler, Vizyon, Misyon, Yönetim Politikası, Değerler, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Yönetim Kurulu Özgeçmişi



Ar-Ge ve Srateji

•

Güncel Ortaklık yapısı

•

Ticaret sicil gazeteleri

•

Basın Haberleri

•

Sosyal Sorumluluk Projeleri

•

Kamuyu bilgilendirme politikası

Etik Kurallar Politikası

Şirket'in kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bilgilerine ek olarak Ankutsan Antalya Kutu San. Olukl. Muk. Kağ. Tic. A.Ş.’ nin ticari
faaliyetlerine ilişkin ilgili bilgilere de yer verilmektedir.

