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Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) 
 
 
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  : 25.03.2009 
Konu  : Sermaye Piyasası  Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
İlgi  : 24.03.2009 Tarihli Özel Durum Açıklamamız 
  
 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 
 ANKARA 
Açıklanacak Özel Durum: 
 
24.03.2009 tarihli Özel Durum Açıklamamızda bildirilen 1 TL nominal bedelli hisse için dağıtılacak brüt ve net 
temettü tutarlarındaki virgülden sonra gelen küsuratlarda oluşan farklılığı gidermek amacıyla söz konusu 
Özel Durum Açıklamamız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.  
 
Yapılan düzeltmenin kar dağıtım tablosuna bir etkisi bulunmamaktadır. 
 
- Olağan Genel Kurul'a teklif edilecek 2008 yılı karından dağıtılacak temettü tutarı brüt 1.474.762,41 TL olup, 
1 TL nominal bedelli hisse için brüt 0,12 TL (%12), net 0,10 TL          ( %10)'dir. 
 
- Borsada işlem görmeyen A grubu imtiyazlı hisse senetleri için Olağan Genel Kurul'a teklif edilecek 2008 yılı 
karından temettü tutarı brüt 102.146,29 TL olup, net temettü tutarı toplam 86.824,35 TL'dir. 1 TL nominal 
bedelli hisse için brüt 120.172,11 TL (%12.017.211), 1 TL nominal bedelli hisse için net 102.146,29 TL 
 (%10.214.629)'dir. (NOT: Beheri 0,01 TL 85 adet (A) grubu hisselerinin toplam nominal tutarı 0,85 TL olup, 
tüm (A) grubu hisselere ödenecek genel toplam brüt tutar 102.146,29 TL'dir.) 
 
- Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek 
kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, dar mükellef 
kurumlara, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları üzerinden %15 
oranında tevkifat yapılacaktır. Diğer yandan, tam mükellef kurumlara dağıtılan kar payları üzerinde tevkifat 
yapılmayacaktır. 
 

kararı vermiştir.  
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri VIII, No:54 sayılı tebliğinde 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. 
           
  Saygılarımızla, 
        
 
 
                          M. Özgür Özinan                  M. Bora İmamoğlu 
               İç Denetim ve Raporlama Müdürü             Muhasebe Müdürü 

 
 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 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. 
 
 


