Bilgilendirme Politikası
1- AMAÇ
STFA Yatırım Holding A.Ş. bilgilendirme politikası, paydaşların eş zamanlı, eksiksiz, şeffaf ve
doğru olarak bilgilendirmelerini sağlamak adına ticari sır kapsamına girmeyen, yasal olarak
açıklanabilir hale gelmiş ve açıklanması gerekli bilgilerin etkin bir bilgilendirme politikası ile
kamuya açıklanmasını esas alır.

2- YETKİ VE SORUMLULUKLAR
STFA Yatırım Holding A.Ş.’de kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının
izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup,
bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Hukuk, Mali İşler ve Risk ve Uyum Birimleri
görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu
sorumluluklarını ifa ederler.

3- KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE AMAÇLARI
Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, , yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar,
, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri, Ticaret Sicil Gazetesi gibi bilgilendirme araçlarından
uygun görüleni ile yapılır. STFA Yatırım Holding A.Ş. tarafından kullanılan temel kamuyu
aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;








Periyodik olarak iletilen beyanlar ve faaliyet raporu ,
T.Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (sirküler, genel kurul
çağrısı vb.),
Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan
bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
Kurumsal İnternet Sitesi, (www.stfa.com) bilgilendirmeleri,
Şirketi tanıtıcı bilgilerin yer aldığı sunumlar,
Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim, elektronik posta, telefaks vb. iletişim yöntem
ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

4- ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
STFA Yatırım Holding A.Ş.’nin özel durum açıklamaları, Mali İşler, Hukuk, ve Risk ve Uyum
Birimleri tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu’nca onaylanmalarını takiben kamuya
açıklanır.
Özel durum açıklamalarının açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine
yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak
olacak şekilde düzenlenmesi esas alınır.

Bilgilendirme Politikası
Herhangi bir STFA Yatırım Holding A.Ş. çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli
ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal yetkili
bölümlere bildirir. Bu durumda, STFA Yatırım Holding A.Ş.bir özel durum açıklaması
hazırlayarak, kamuya bilgilendirmede bulunur.
STFA Yatırım Holding A.Ş özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan
sonraki iş günü içinde internet sitesinde (www.stfa.com) Türkçe ve İngilizce olarak ilan eder.

5- FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI
Faaliyet raporu Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve kamuya açıklanır. Şirket İnternet
sitesinde (www.stfa.com) yayımlanır.

6- İNTERNET SİTESİ
Kamunun aydınlatılmasında, (www.stfa.com) internet adresindeki STFA Internet Sitesi aktif
olarak kullanılır. STFA Internet Sitesi herkese açık olup tüm paydaşların yararlanabileceği bir
iletişim aracı olarak Türkçe ve İngilizce düzenlenip kullanılır. Özellikle yapılacak Genel Kurul
toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme
dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve Genel Kurula
katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, sitenin açılış sayfasında bulunan “Yatırımcı İlişkileri ”
bağlantısından verilir.

