BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ:
Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi olay ve gelişmeler
hakkında mevzuata uygun , doğru, tutarlı , zamanında ve eşanlı olarak, anlaşılabilir,
kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesi usul ve esaslarının
düzenlenmesidir.
2. DAYANAK :
a. Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 Özel Durumlar Tebliği 17. ve 24. Maddeleri.
3. YETKİ VE KAPSAM:
a. Politika, Ulusoy Elektrik ‘in yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir. Mevzuat
gereği zorunlu açıklamaların yanı sıra kamuya hangi bilgilerin ne şekilde ve
hangi yöntemle duyurulacağı , bu politikada yer almaktadır.
b. Kurumsal Yönetim Komitesi, politikanın geliştirilmesine yönelik tavsiyelerde
bulunur ve uygulamaların gözetimini yapar.
c. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, politika çerçevesinde paydaşlarla iletişimi koordine
eder.
d. KAP üzerinden bildirim göndermeye yetkili kişiler, Yönetim Kurulu kararıyla
belirlenir.
e. Şirket hakkında yazılı ve ya sözlü bilgi vermeye Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya
açıklanmış bilgilerle kısıtlı olmak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilidir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler sadece Yönetim Kurulu üyeleri tarafından
yapılabilir.
4. GENEL İLKELER
a. Açıklama yükümlülükleri bilgiye hızlı erişimi sağlayacak ve yatırımcılar arasında
eşit işlem ilkesine aykırı olmayacak şekilde yerine getirilir.
b. Açıklamalar yanıltıcı, yanlış, eksik, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı olmayacak
şekilde açık net ifadeler kullanılarak yapılır.
c. Özel Durum Açıklamaları pazarlama ve reklam amacıyla kullanılmaz.
d. Özel durumlar hakkında bilgi sahibi olan kişiler, söz konusu bilgiler kamuya
duyuruluncaya kadar bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdürler.
e. Özel Durumlar Tebliği kapsamındaki sürekli bilgi ve içsel bilgiler, İçsel Bilgilerin
Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi hakkındaki Madde 6’daki haklarımız saklı
kalmak kaydıyla mevzuata uygun şekilde süreleri içerisinde KAP’ nda yayınlanır.
f. Şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler yapılan tüm açıklamalarda SPK’nın
ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara ve diğer tüm yasal düzenlemelere uymakla
yükümlüdür. Yapılacak her yazılı ve sözlü açıklama, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını
sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerini etkileyebilecek türden olup
olmadığı açısından değerlendirilerek, Kurumsal Yönetim Komitesi bilgisi ve
koordinasyonu dahilinde yapılır.
g. Önceden yapılmış Özel Durum Açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve
değişiklikler sürekli güncellenerek kamuya duyurulur. Bu duyurular ve
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sonuçlanmamış konular için , ilk açıklama tarihinden itibaren 60’ar günlük
sürelerde, konuya ait son durum gerekçeleriyle beraber kamuya açıklanır.
5. YÖNTEM VE ARAÇLAR
a. Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
b. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
c. Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan kamuyu
aydınlatma dokümanı
d. Şirketin kurumsal internet sitesi (www.ulusoyelektrik.com.tr) ve Yatırımcı
İlişkileri bölümü (http://www.ulusoyelektrik.com.tr/page/yatirimci-iliskileri-ir22)
e. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da yapılan özel durum açıklamaları
f. Ticaret Sicil Gazetesi aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
g. Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
h. Telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim
yöntemleri
i. Sosyal Medya
6. YATIRIMCILAR İÇİN HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME VE TANITIM RAPORLARI
Pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistlerden gelen bilgi talepleri, kamuya
açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulu ve/veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü
tarafından mevzuata uygun şekilde ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da
bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.
Yönetim Kurulu ve/veya Yatırımcı İlişkileri yöneticileri ulusal ve uluslararası düzeyde
konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu toplantılarda kullanılan sunum v.s.
bilgilendirme araçlarına kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer
verilir. (http://www.ulusoyelektrik.com.tr/page/yatirimci-sunumlari-ir-45)
Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan toplantılarda, henüz
kamuya açıklanmamış hiçbir bilgi açıklanmaz.
Ortaklık haklarının kullanılmasına yönelik açıklamalar KAP ile eşanlı olarak kurumsal
internet sayfamızda Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu
hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından da yararlanılabilir. Bu
duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP’ ta da açıklama yapılır, kurumsal
internet sitesinde de ayrıca yer verilir.
Özel durum açıklamalarının pazarlama ve reklam amacıyla kullanılmamasını teminen,
şirket paylarının fiyatı, değeri veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisi bakımından
özel durum açıklaması yapma yükümlülüğü doğurmayan anlaşmalara ,satışlara ve diğer
konulara ilişkin haberler , yazılı veya görsel medya ,sosyal medya, internet haber
mecraları , kurumsal internet sitesi (www.ulusoyelektrik .com.tr) aracılığıyla kamuya
duyurulmaktadır.
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7. BASIN YAYIN ORGANLARINDA ÇIKAN HABERLERİN TAKİBİ VE DOĞRULAMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Basın-yayın organları ve diğer iletişim kanallarında yer alan haberler medya takip şirketi
vasıtasıyla takip etmektedir.
Kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve
tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin kamuya açıklama
yapma zorunluluğu yoktur. Aynı şekilde; yazılı veya görsel medya ,sosyal medya,
internet haber mecraları ve diğer iletişim kanallarında, Ulusoy Elektrik kaynaklı
olmayan asılsız haberler ve söylentiler hakkında görüş bildirilme zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Haberin içsel bilgi tanımına girmemesi ve paylarının fiyatı, değeri veya yatırımcıların
yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olmaması durumunda herhangi bir açıklama
yapılması gerekmemektedir.
Analist raporları, analist raporunu hazırlayan kurumun mülkiyeti olarak kabul edilir ve
şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaz. Şirket; analist raporlarını veya
modellerini gözden geçirmek, doğrulamak, onaylamaktan sorumlu değildir.
Kamuya ilk kez duyurulmuş veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı
içerikteki haberlerin varlığı halinde; Yönetim Kurulu paylarının fiyatı, değeri veya
yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde,
bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası
mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.
İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek, paylarının fiyatı, değeri veya yatırımcıların
yatırım kararlarını etkileyebilecek önemdeki yanlış haberler için Özel Durum Açıklaması
yapılır.
Konuyla ilgili açıklamanın ertelenmesi kararının bulunması durumunda, yapılan
değerlendirme sonucu gizliliğin sağlandığı kanaati oluşursa, erteleme sebepleri
ortadan kalkana kadar açıklama yapmaktan kaçınılması mümkündür.
Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsaması ve bilginin gizliliğinin
ortadan kalkması durumunda, derhal Özel Durum Açıklaması yapılır.
8. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Özel Durumlar Tebliği Madde 10 çerçevesinde
sadece Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılabilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler KAP’ nda yayınlandıktan sonra ya da eşanlı olarak
kurumsal internet sitesi, yazılı, görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla duyurulabilir.
9. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİ
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin
Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine
doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki
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gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak
tanımlanmıştır.
İdari sorumluluğu bulunan kişiler, yukarıda bahsedilen tanım kapsamında Yönetim
Kurulu tarafından belirlenmekte ve KAP Şirket Bilgi Formu aracılığıyla kamuya
duyurulmaktadır.
10. KAMUYA AÇIKLANANA KADAR ÖZEL DURUMLARIN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA
YÖNELİK TEDBİRLER
İçsel bilgilere erişimi olan kişiler , içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta
yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye
kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı
bilgilendirilmektedir.
Diğer yönetici ve çalışanlar içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan
yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlar
hakkında;
Etik İlkeler, oryantasyon ve şirket içi eğitimler aracılığıyla
bilgilendirilmektedir.
Bununla beraber; işbirliği yapılan, mal ve hizmet alışverişinde bulunulan üçüncü kişi ve
kurumlardan, gizlilik taahhüdü alınması suretiyle tedbir alınmaktadır.
Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını,
yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını
sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumda, görevleri gereği açıklanması
ertelenmiş olan bilgiye sahip kişiler, bilgilerin gizliliğinin sağlanması konusunda yazılı
olarak bilgilendirir.
İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek bilgilerin Bilgilendirme Politikasında yer alan
usule aykırı olarak üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye
piyasası mevzuatı kapsamında bilginin gizliliğinin sağlanamadığı sonucuna ulaşılırsa
içsel bilgiye ilişkin olarak gecikmeksizin özel durum açıklaması yapılır.
11. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Bilgilendirme politikası , politikada yapılacak düzenlemeler Yönetim Kurulu kararı ile
yürürlüğe girer. Politikanın yürütülmesinden Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumsal
Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur.
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