AKIN TEKSTİL A.Ş.
Bilgilendirme Politikası
1. Amaç
AKIN TEKSTİL A.Ş. (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) pay ve menfaat
sahipleri, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası çerçevesinde,
sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan ve Şirket'in
yönetimi, finansal ve hukuki durumuyla ilgili düzenli ve güvenilir bilgiye zamanında,
doğru ve eksiksiz bir biçimde erişebilmektedir. Ticari sır niteliğinde ve Şirket'in
rekabet gücünü engelleyerek zararına neden olabilecek bilgiler ise Bilgilendirme
Politikası'nın kapsamı dışında tutulur. Şirketkamuyu aydınlatma konusunda, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu konuda otoriter kurumlar olan
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) ve İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerinin ve Sermaye Piyasası Kurumsal
Yönetim İlkeleri'nin gereklerine uyar. Bilgilendirme Politikası, Şirket’in tüm çalışanları
ile danışmanlarını kapsamakta; sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü
iletişimini düzenlemektedir.
2. Yetki ve Sorumluluk
ŞirketBilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim
Kurulu tarafından hazırlanır, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve
kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmak üzere yayımlanır. ŞirketBilgilendirme
Politikası'nda bir değişiklik olması halinde, üzerinde değişiklik yapılan hususlar
Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve
kurumsal internet sitesinde yayımlanır. AKIN TEKSTİL Bilgilendirme Politikası'nın
uygulanması, takibi ve kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve
izlemek üzereMali İşler Müdürügörevlendirilmiştir.
3) Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak
üzere, Şirketile ilgili bilgiler, aşağıda belirtilen yöntem ve iletişim araçları yoluyla
kamuya açıklanır.
• Kurumsal Web Sitesi (www.akintekstil.com.tr),
• İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri
istenilen sürede yapılır),
• Periyodik olarak İMKB’ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu,
beyanlar Elektronik ortamda KAP bildirimleri istenilen sürede yapılır. Söz konusu
raporlar aynı zamanda Şirket’in kurumsal web sitesinde de ilgililerin dikkatine
sunulmaktadır.),
• Faaliyet Raporları (Söz konusu raporlar aynı zamanda Şirket’in kurumsal web
sitesinde de ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.),
• T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve
duyurular (İmza Sirküleri, Genel Kurul Çağrısı vb.),
• Faks ve elektronik posta gönderileri, Cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve
benzeri teknolojiler). *Toplantılar, yüz yüze olabileceği gibi, telefon veya
tele‐konferans şeklinde de olabilir.
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4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması
ŞirketPeriyodik Mali Tabloları ve Dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız Denetimden geçirilir ve
İMKB’ye iletilerek kamuya açıklanır. Mali Tablo ve dipnotlar kamuya açıklanmadan
önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin
uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Kamuyu Aydınlatma Projesi
(KAP)’da yayınlanır. En geç ikiişgünü içinde kurumsal internet sitesinde yayımlanır.
5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurumsal
Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve
Web Sitemiz (www.akintekstil.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır.
6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
SPK'nın yayımlamış olduğu “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar
Tebliği” ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda, bu konuya ilişkin
özel durum açıklamaları KAP aracılığıyla İMKB'ye iletilir. İMKB’ye gönderilmesinin
ardından en geç iki işgünü içinde kurumsal internet sitesinde (www.akintekstil.com.tr)
yayınlanır.
7- Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
Pay ve menfaat sahiplerinden veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen yazılı ve
sözlü bilgi talepleri, Mali İşler Bölümü’nce değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede;
talebiniçeriğine göre, ticari sır kapsamında olup olmadığı, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun VIII Seri ve 54 No’lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin
Esaslar Tebliği çerçevesinde yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının
değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi
talepleri yapılan değerlendirmeler sonrasında Mali İşler Bölümü tarafından
cevaplanır.
8- İdari Sorumluğu Bulunan Kişiler
İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan yada dolaylı olarak Şirket ile ilgili içsel
bilgilere düzenli erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen
idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.
9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim.
Şirket organizasyonunda, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve ilgili
kuruluşlarla ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, soruların en verimli şekilde
cevaplanması amacıyla Mali İşler Bölümü bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi
oluşturulmuştur. İlişkiler bu birim vasıtasıyla yürütülmektedir.
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10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler
Şirket prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir
görüş bildirmez.
Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya
İMKB’den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve
daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular
hakkında açıklama yapılır.
11. Açıklama Yapma Yasağı
Şirket yanlış ve yetkisiz bilgilendirmeyi önlemek için. Şirketin açıklanmamış finansal
bilgilerine ilişkin görüş bildirilmez, tartışma yapılmaz, bunlara ilişkin sorulara gizlilik
ilkesi dahilinde cevap verilmez.
12. Kurumsal İnternet Sitesi
Şirket’in kurumsal internet sitesi "www.akintekstil.com.tr"dir. Şirket, kamunun
aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında internet sitesini etkin olarak kullanır.
Kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkânı sağlanır; internet
sitesi buna uygun olarak yapılandırılmış ve bölümlendirilmiştir. Şirket’in internet
sitesinde Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması istenen bilgiler
bulundurulur, sürekli olarak güncellenir ve internet sitesinin geliştirilmesine ve
yayımlanan bilgilerin değiştirilmesini önleyecek güvenlik önlemleri alınır. Şirket'in
internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.
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