GARANTİ FAKTORİNG HİZMELERİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Amaç ve Dayanak
Şirketimiz bilgilendirme politikası, ortaklarına, yatırımcılarına ve kamu dahil tüm
menfaat sahiplerine, başta Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirketimiz iştigal
alanına ilişkin diğer düzenlemeler olmak üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (“BDDK”) düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) çıkarılan “Özel
Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ve Istanbul Menkul Kıymetler
Borsası (“İMKB”) düzenlemeleri çerçevesinde; faktoring hizmetleri ile ilgili, Şirket’e ait
her türlü bilgi, belge ve elektronik kayıt ve veriden oluşan “şirket sırrı” ve “ticari sır”
dışında kalan ve yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan her türlü bilginin, tam
zamanında, doğru, anlaşılabilir ve yüksek kalitede aktarılmasını teminen, Yönetim
Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Genel Esaslar
Bilgilendirme Politikası,
a. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemelerine uyumludur.
b. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık politikası çerçevesinde
oluşturulmuştur.
c. Kamu kurumları, ortaklarımız, mevcut ve potansiyel yatırımcılarımız,
müşterilerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye
zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar.
d. Kamuya açıklanacak bilginin, bu bilgiden yararlanacak kişi ve kuruluşların
karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde dolaysız, anlaşılabilir, analiz
edilebilir ve en uygun maliyetle ulaşılabilir olmasını temin eder.
e. Ticari sır kapsamında bulunan veya açıklanmasında yasal sakınca bulunan
bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu doğurmaz.
Bilgilendirme Araçları
Kamunun aydınlatılması amacıyla;
Özel durum açıklamaları,
Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve Faaliyet Raporu,
T. Ticaret Gazetesi ilanları,
Basın bültenleri ve duyuruları,
Yatırımcı toplantı ve sunumları,
Kurumsal web sitesi, kullanılır.

Özel Durum Açıklamaları
Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılan Seri:VIII No:56 sayılı Tebliğ’de öngörülen
işlem, olay ve gelişmelerin varlığı halinde, Tebliğ ekinde yeralan formata uygun
olarak hazırlanan özel durum açıklamaları, eşzamanlı olarak İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’na (IMKB) ve IMKB tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi
amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (www.kap.gov.tr)
iletilir, yapılan açıklamaya en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde
kurumsal web sitesinde yer verilir. Söz konusu açıklamalar, beş yıl süreyle kurumsal
web sitesinde yer alır. Ayrıca bilgilendirme talebinde bulunan kurumsal yatırımcılara
elektronik posta gönderimi ile bilgilendirme yapılmaktadır.
Ara Dönem ve Yılsonu Finansal Raporların ve Yıllık Faaliyet Raporunun Yayımı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler
çerçevesinde üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan konsolide ve konsolide
olmayan finansal raporlar, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde IMKB’ye,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK), Sermaye Piyasası
Kurulu’na (SPK)iletilir. Anılan raporlara kurumsal web sitesinde de yer verilir.
Ayrıca, yılsonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlar, ilgili oldukları yılı
takip eden Haziran ayı sonuna kadar T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları
Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı
Kararları ile Sermaye Artırımı dahil her türlü Ana Sözleşme Değişiklikleri T.Ticaret
Sicili Gazetesi marifetiyle kamuya ilan edilir.
Öte yandan, Genel kurul toplantıları, kar dağıtım ve sermaye artırım kararları ile ana
sözleşme değişiklikleri, Şirketimiz’ce belirlenen bir ulusal gazete aracılığıyla kamuya
ilan edilir.
Kurumsal Web Sitesi
Kurumsal web sitesi (www.garantifactoring.com) kamunun aydınlatılmasında aktif
olarak kullanılır.
SPK kurumsal yönetim ilkeleri paralelinde, kurumsal web sitesinde yer alan bilgiler,
yabancı yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce olarak da hazırlanır
(www.garantifactoring.com).
Özel durum açıklamaları ve kamuya yapılan diğer duyurular ile Garanti Faktoring’e
ilişkin detaylı bilgi ve veriler, kurumsal web sitesinde yer alır. Kurumsal web sitesi,
menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilir.

Web sitesinde yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Aynı zamanda, karşılaştırılabilirliği
teminen geçmişe yönelik bilgiler, sistematize edilmiş şekilde kurumsal web sitesinde
muhafaza edilir. Kaliteli bilgiye erişim imkanı olarak kurumsal web sitesinin
geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilir.
Haber veya Söylentilerin Takibi
Şirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının
değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın yayın organlarında çıkan, Şirketi temsile
yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı
içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı
konusunda SPK tarafından çıkarılan Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğ uyarınca özel durum
açıklaması yapılır. Yapılan basın açıklamasının, çeşitli basın yayın organlarına
ulaştırılması, kurumsal web sitesinde de yayımı sağlanır.
Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
Özel durum açıklamaları, Genel Muhasebe Birim Müdürü Serap Çakır, Genel Müdür
Yardımcısı Mert Ercan ve Genel Müdür H. Hulki Kara tarafından yapılır.
Yürütme ve Değişiklik
Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve
sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması
süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu’nun gözetim ve denetimi
altındadır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulunda olup
yapılacak değişiklikler, değişikliği takip eden bir hafta içerisinde kamuya duyurulur ve
kurumsal web sitesinde yayınlanır.
.

