
   
 
Tarih : 18.03.2016 
Konu : Bilgilendirme Politikası 

 
Şirket Yönetim Kurulu kararına istinaden, "Bilgilendirme Politikası" nın aşağıdaki şekilde kabulune ve yapılacak ilk Genel Kurul 
toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 
duyurulmasına karar verilmiştir. 
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur, 
 
Saygılarımızla. 
 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde 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. 
 

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 



 

 

 

 

 

                                            BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 

Şirketimizin Finansal Tabloları ve Dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş 

hükümler çerçevesinde hazırlanarak bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Finansal 

Tablolar ve Dipnotları ile Faaliyet Raporları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı 

çerçevesinde Denetim Komitesinin görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Sorumluluk 

beyanı imzalandıktan sonra Finansal Tablolar, Dipnotları, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi 

Görüşü Sermaye Piyasası Kanunu ve Borsa İstanbul uygulamaları doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma 

Platformu (KAP)’na iletilir ve yayınlanır. 

 

Yatırımcı haklarını kullanımını etkileyecek gelişmeler, özel durum açıklamaları ile ve üçer aylık 

dönemler halinde KAP‘a gönderilen raporlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Kamuyu aydınlatma 

açıklamaları Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Yatırımcı İlişkileri ile 

ilgili faaliyetler, Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 

yürütülmektedir. Bölümün yürüttüğü başlıca faaliyetler şunlardır: 

 

 Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin 

kayıtların 

sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. 

 

 Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak. 

 

 Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması 

gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye 

ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak. 

 

 Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere 

sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek 

ve izlemektir. 
 

KAP’ta yapılan açıklamaların yanı sıra şirketimizin resmi internet sitesinin 

(http://www.cuhadaroglu.com) Yatırımcı İlişkileri ve Bilgi Toplumu Hizmetleri bölümlerinden de 

şirketimizin faaliyetleriyle ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir. 
 

Yatırımcılarımız tarafından yazılı olarak veya telefon yoluyla şirketimize yöneltilen sorular, ticari sır 

niteliğindeki bilgi taleplerini içermemesi kaydıyla ve yatırımcıların eşit bilgilendirilmesi ilkesi de göz 

önünde bulundurularak Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz tarafından cevaplanmaktadır. 
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