FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
1. AMAÇ VE KAPSAM

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikasının amacı, tabi olduğu
düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere
tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit
koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamaktır.
Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında, hangi gelişmelerin ve bilgilerin,
hangi sıklıkta ve hangi kanallar yoluyla kamuya sunulacağını içeren hususları kapsar.
Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)’nin 17’inci maddesi uyarınca
hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.formetcelikkapi.com.tr)
aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. YETKİ VE SORUMLULUK
Şirket içerisinde kamunun aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikasının izlenmesi, gözetimi ve
geliştirilmesi Şirket Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yönetim Kurulu
tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve
internet sitesinde kamuya açıklanır. Bilgilendirme politikasında değişiklik olması durumunda
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP’ta ve internet sitesinde kamuya açıklanır.
Strateji, plan ve beklentiler, geçmiş performansın değerlendirilmesi, hedef ve vizyonun
paylaşılması ve diğer konuların bilgilendirmelerini yapmaya Yönetim Kurulu Üyeleri yetkilidir.
3. KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI VE ARAÇLARI
Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.
KAP aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler,
KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar, bağımsız denetim
raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
Kurumsal internet sitesi (http://www.formetcelikkapi.com.tr),
Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bülten ve duyuruları,
Elektronik posta, telefon, faks vs. gibi iletişim araçları ileyapılan iletişim yöntemleri
Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru
metinleri ve diğer dokümanlar

4.Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara
ilişkin esaslar
Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış
bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi
gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve
uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu kullanılan
sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayınlanabilir.Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan,
kamuya açık olmayan toplantılarda, henüz kamuya açıklanmamış hiçbir bilgi açıklanmaz.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların
kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden
veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı
olarak KAP’ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.
5. Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve
söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları,
Şirket, basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri
sürekli takip etmektedir. Kamuya duyurulan bilgilerden farklı içerikteki haber veya
söylentilerin varlığı halinde,Yönetim Kurulu paylarının fiyatı, değeri veya yatırımcıların
yatırım kararlarına etkisini değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerdesermaye piyasası
mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Basında çıkan haber
veya söylenti içsel bilgi tanımına girmeyecek önemde ise herhangi bir açıklama yapılmaz.
6.İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar
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 gelişimini ve
ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.
Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu
üyeleri ve Mali İşler Müdürü olarak belirlenmiştir.
7.Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik
alınan tedbirler,
Şirket çalışanları, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP’ta
açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları
hususunda bilgilendirilirler.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını,
yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek
olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca,
içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.
Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının
hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların
mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen ve “Sessiz Dönem” olarak
adlandırılan dönemde Şirket yetkilileri tarafından, Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler
hariç Şirketin faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda
bulunulmaz, herhangi bir analist ya da yatırımcı gibi sermaye piyasası katılımcılarının soruları
cevaplandırılmaz,
8. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara
ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren
değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya
açıklanabilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve
öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya
açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde,
bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.
Şirket Yönetim Kurulu’nca Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmeleri açıklamaya sadece
Yönetim Kurulu Başkanıveya yetkilendirdiği kişi yetkilidir. Geleceğe yönelik
değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum
açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri,
ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından
yararlanılarak yapılabilir.

