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Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

Ortaklığın Adresi

:

Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54,
09201, Söke, Aydın

Telefon ve Faks No.

:

Tel : 0 256 518 22 55 / Fax : 0 256 518 45 39

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su

:

Tel : 0 256 518 22 55 / Fax : 0 256 518 45 39

Yapılan Açıklamanın Güncelleme Olup Olmadığı

:

Yapılan Açıklama Güncelleme Değildir.

Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup
Olmadığı

:

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Değildir.

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi

:

Genel Kurul Türü

:

Olağan

Genel Kurul Tarihi

:

09.04.2009

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Hesap Dönemi

:

31.12.2008

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılacak Toplam Kar Payı (TL)

:

1416093,90

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılacak Kar Payının Sermayeye Oranı (%)

:

11,8

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)

:

121552,55

Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı

:

Brüt (TL)

:

121552,55

Net (TL)

:

103319,69

Nakit Temettü Dağıtım Tarihi

:

04.05.2009

EK AÇIKLAMALAR:
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı/
Ortakların Adı : Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, 09201, Söke, Aydın
Telefon No : 0 (256) 518 22 55
Faks No : 0 (256) 518 45 39

Tarih : 09.04.2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na
ANKARA
Açıklanacak Özel Durum:
"Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2009 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olup;
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Muzaffer M. Kayhan, Muharrem H.Kayhan, Eyüp H.Kayhan, Korkmaz İlkorur,
Vecdet Kayhan, Levend Beriker ve Yakup Güngör bir yıl için seçilmiştir.
- Şirket Denetim Kurulu Üyeliğine A.Necati Gürel ve M.Tevfik Göktepe bir yıl için seçilmiştir.
- 2008 yılı karından 1,00 TL nominal bedelli hisse için 0,12 TL brüt (%12) nakden temettü dağıtılması
yönündeki Yönetim Kurulu'nun teklifi ortaklarımızdan gelen talep üzerine görüşülmüş, dünyadaki gelişmeler
ışığında temettü dağıtımının nakit yerine bedelsiz hisse olarak dağıtılması kabul edilmiş, bu çerçevede kar
dağıtımı için aşağıdaki karar alınmıştır:
SPK Seri XI No 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan dönem karından
Sermaye Piyasası Kurulunun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararı uyarınca ödenecek vergiler ve yasal
yükümlülükler düştükten ve birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı
üzerinden:
1) SPK'nın söz konusu kararı gereğince asgari kar dağıtım zorunluluğu olan %20 oranından hesaplanacak
tutar yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kardan karşılanabilirse hesaplanacak asgari temettü tutarının
tamamının birinci temettü olarak dağıtılmasını, hesaplanan asgari temettü tutarının tamamı yasal kayıtlarda
yer alan net dağıtılabilir kardan karşılanamıyorsa yasal kayıtlarda mevcut olan kısım kadarının birinci temettü
olarak dağıtılmasını, söz konusu birinci temettünün nakit dağıtılmayarak tamamının sermayeye eklenmek
suretiyle ortaklarımıza k rdan bedelsiz hisse olarak verilmesine,
2) bakiye kalan dağıtılabilir net dönem karının %2'si:
a) SPK'nın söz konusu kararı gereğince hesaplanacak asgari birinci temettü tutarının yasal kayıtlarda yer alan
net dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi halinde bakiye kalan dağıtılabilir net dönem karından;
b) SPK'nın söz konusu kararı gereğince hesaplanacak asgari birinci temettü tutarı yasal kayıtlarda yer alan
net dağıtılabilir kardan karşılanamaması halinde ise yasal kayıtlarda yer alan ve kar dağıtımına konu
edilebilecek olağanüstü yedek akçelerden;
karşılanmak üzere yürürlükteki Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde (A) grubu imtiyazlı hisse senedi
sahiplerine nakden temettü olarak dağıtılmasına,
3) tüm adi ve imtiyazlı hisse sahiplerine birinci ve ikinci temettü toplamı olarak 1,00 TL nominal bedelli hisse
başına 0,13 TL temettünün dağıtılmasını sağlayacak tutarda ve yasal kayıtlarda yer alan ve kar dağıtımına
konu edilebilecek olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere ikinci temettü dağıtılmasına, söz konusu
ikinci temettünün nakit dağıtılmayarak sermayeye eklenmek suretiyle ortaklarımıza k rdan bedelsiz hisse
olarak verilmesine,
4) kalan dağıtılabilir net dönem karından söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde ikinci tertip yasal
yedek akçe ayrılması gerekiyorsa, bu çerçevede hesaplanacak ikinci yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan
bakiyenin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
5) bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılacak birinci ve ikinci temettü tutarlarına istinaden ihraç edilecek
payların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınması için 31.05.2009 tarihine kadar Kurula başvuru
yapılmasına ve bedelsiz hisse dağıtımının 30.06.2009 tarihine kadar tamamlanmasına, (A) grubu imtiyazlı
hisse senedi sahiplerine dağıtılacak nakdi temettü ödemelerine ise 4 Mayıs 2009 tarihinde başlanmasına
karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı hesap dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş. onaylanmıştır.

Ekte yayınlanmakta olan Genel Kurul toplantı tutanağında, Şirketin 2008 yılında çeşitli eğitim ve kültür
vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 791.740,31 TL olduğu konusunda Genel
Kurula bilgi verildiği hususu da yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.
Saygılarımızla,
N. Fadıl ERTEN
Mali Kontrol Koordinatörü
M.Özgür ÖZİNAN
İç Denetim ve Raporlama Müdürü
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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.

