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ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ACISELSAN”, “Şirket”), SPK Yönetim İlkeleri
çerçevesinde tasarruf sahipleri, hissedarlar ve diğer ilgililerin zamanında, eksiksiz, doğru, kesintisiz
ve eş zamanlı biçimde bilgilendirilmesini sağlamak için şeffaf bir bilgilendirme politikası
izlemektedir. Bilgilendirme politikasında amaç, ACISELSAN’ın geçmiş performansını, stratejilerini,
ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedef ve vizyonunu, gelecek beklentilerini yetkili
kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla eş zamanlı ve şeffaf bir yaklaşımla paylaşmaktır.

KAPSAM
ASCISELSAN Bilgilendirme Politikası, ACISELSAN bünyesinde faaliyet gösteren tüm grup ve birimleri
kapsamaktadır. Bu politika ACISELSAN’ın pay sahipleri, menfaat sahipleri ve sermaye piyasası
katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir ve mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında,
hangi gelişmelerin ve bilgilerin, hangi sıklıkta ve hangi kanallar yoluyla kamuya sunulacağını içeren
hususları kapsar.

YETKİ ve SORUMLULUK
ACISELSAN kamuoyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda ilgili mevzuat ve düzenlemelerin
gereklerine azami uyum ve gayreti göstermektedir. ACISELSAN’ın bilgilendirme politikası hisse
değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek veya hakların kullanımına yönelik önemli
olay ve gelişmelerde kamuya duyurmak için hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu
politikaların izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
Strateji, plan ve beklentiler, geçmiş performansın değerlendirilmesi; hedef ve vizyonun paylaşılması
konularının bilgilendirmelerini yapmaya yetkili kişiler: Yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürdür.
Diğer konularda açıklama yapmasına karar verilen şirketimiz çalışanları ancak genel müdür onayı ile
belirlenebilir.
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KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI
Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.










BİST’E iletilen özel durum açıklamaları
Kamuoyu aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)
Kurumsal web sitesi (www.aciselsan.com.tr)
Finansal tablolara İlişkin Faaliyet Raporları
Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanlar
Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks, Matriks vb.)
Elektronik posta vb. gibi iletişim araçları
Telefon, faks, vb.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yapılmaktadır. Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından yayımlanan Seri:VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin
Esaslar Tebliği" ve ekinde bulunan Rehber hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanacak bilgiler,
özel durum açıklama formatıyla açıklanmaya esas işlemin gerçekleştiği veya öğrenildiği anda BİST’e,
Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından iletilir. Özel durum açıklamaları, www.aciselsan.com.tr
yatirimciiliskileri/ozeldurumaciklamalari ve www.borsaistanbul.com Şirket Haberleri bölümü ile
KAP' ta yer almaktadır.

MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
ACISELSAN’ın 3’er aylık ara dönem ve yılsonu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
belirlenmiş hükümler çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak
hazırlanır. Mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilir ve Sermaye Piyasası
mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite’nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını
takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla BİST’e
iletilerek kamuya açıklanır. Geçmiş dönemlerle ilgili 3’er aylık ve yıllık mali tablolara ACISELSAN web
sitesinden (www.aciselsan.com.tr) ulaşılabilir.
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KURUMSAL WEB SİTESİ
ACISELSAN web sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen
bilgilere yer verilir ve değişiklikler güncellenir. ACISELSAN web sitesinde kamuya duyurulmuş geçmiş
ve güncel bilgilere kolayca erişim sağlanmıştır.
Internet sitemizde; ACISELSAN’ın genel tanıtımı ve tarihçesi, iletişim bilgileri, ortaklık yapısı, ticaret
sicil bilgileri, ana sözleşmesi, özel durum açıklamaları, vekâletname örneği, yönetim kurulu üyeleri
bilgileri, dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporları, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası
hakkındaki bilgilere yer verilir. İnternet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen
gösterilmektedir.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLANLARI
Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Kararları ile Sermaye
Artırımı dahil her türlü Ana Sözleşme Değişiklikleri Ticaret Sicili Gazetesi marifetiyle kamuya ilan
edilir.
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