MARDĠN ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ.
KAR DAĞITIM DUYURUSU
ġirketimizin 07 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, ortaklarımıza Brüt 1

TL nominal hisseye % 64.7552 oranında 0,647552 TL ve Net %55.0419 oranında 0,550419 TL,
oranında temettü dağıtılmasına karar verilmiĢtir.
Payları Merkezi Kayıt KuruluĢu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme iliĢkin
düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye baĢlanan pay sahipleri kar paylarını Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.
6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile değiĢen Sermaye Piyasası Kanununun (Kanun) Geçici 6’ncı maddesi
üçüncü fıkrası ve eklenen dördüncü fıkrası aĢağıda yer almaktadır.

“ (3) Ġkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları, bu
tarihten sonra borsada iĢlem göremez, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemez ve katılma
belgelerinin geri alımı yapılamaz. Teslim edilerek kayden izlenmesine baĢlanmıĢ olan sermaye
piyasası araçlarını temsil eden senetler merasime gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir ve imha
edilir.
(4) Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt KuruluĢu tarafından kayden izlemenin baĢladığı
tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi
ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuĢ olan haklar, hisse senetlerinin
ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiĢ sayılır. Söz konusu payların satıĢı, ihraççılarca üç
ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar, bu
tarihte zamanaĢımına uğrar.”
Buna göre kayden izlemenin baĢladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar kaydileĢtirilmeyen
hisse senetlerinin temettü, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı gibi mali hakları, senetlerin
kaydileĢmesi Ģartı aranmadan, ihraççı Ģirketler tarafından hak sahiplerine ödenebilecektir. Bu
kapsamda hisse senetlerini fiziki olarak elinde tutan ortaklarımızın fiziki senetlerinde bulunan kar
payı kuponu karĢılığında kar payını senetlerini kaydileĢtirmeden alma hakları bulunmaktadır.
Kar payları ortaklarımıza; Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan Halka açık Anonim Ortaklıkların
Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:IV No:27)’in 19
uncu maddesinde “ Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı
bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren
beĢ yılda zaman aĢımına uğrar…’’ hükmü çerçevesinde ödenecektir.
Temettü ödeme iĢlemlerine 31.05.2011 tarihinden itibaren aĢağıda belirtilen adreslerde
baĢlanacaktır. Ortaklarımızın temettü ve kaydileĢtirme iĢlemleri için baĢvurmadan önce aĢağıdaki
irtibat telefonlarından mutlaka randevu almaları gerekmektedir.

BAġVURU YERLERĠ :
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜK
Akatlar Ebulula Cad. F 2 C Blok Levent 34335 BEġĠKTAġ / ĠSTANBUL
TEL : 0 212 319 12 00
KIZILAY ġUBESĠ
Atatürk Bulvarı No:70 K:2-3 KIZILAY/ ANKARA
TEL : 0 312 433 45 45
ĠZMĠR KORDON ġUBESĠ
Cumhuriyet Bulvarı No:67 Kat:4
TEL : 0 232 489 28 07

PASAPORT / ĠZMĠR

ADANA ġUBESĠ
GazipaĢa Bulvarı No:30 Karadayı Apt. K:3 SEYHAN / ADANA
TEL : 0 322 459 43 66
NOT : Tam mükellef kurum ortaklığının Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası veya bağlı oldukları vergi
dairesinden alacakları bir yazı ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Gerçek kiĢilere, gelir ve kurumlar
vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara yapılacak temettü ödemelerinde % 15 oranında
gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

