Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
Bilgilendirme politikası
Amaç
Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. (“Arena”), kamunun etkin şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak
Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası (“İMKB”) düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu bilgilendirme
politikası metnini oluşturmuştur.
Bilgilendirme politikasının temel amacı, Arena’nın yukarıda anılan kanun, ilgili düzenlemeler ve ilkeler
ile belirlenenler dışında gerekli bilgi ve açıklamaları kamuya hangi koşullarda ve ne şekillerde
yapılacağını ortaya koymaktır.

Yetki ve sorumluluk
Arena bilgilendirme politikası, SPK Kurumsal Yönetim Ilkeleri Bölüm II, Madde1.2 çerçevesinde
Yönetim Kurulunca oluşturulmuş ve 28.Mayıs.2009 tarihli şirket olağan genel kurulunda pay
sahiplerinin bilgisine sunarak kamuya açıklamıştır.
Ortaklığımızın kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve
geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Bilgilendirme Toplantıları
Arena gerekli gördüğü hallerde mevzuat ile belirlenen çerçevede kamuya açıkladığı bilgi ve
açıklamalar ile ticari sır kapsamı dışındaki bilgi ve açıklamaları gerekli gördüğü takdirde pay sahipleri,
yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflarla düzenleyeceği tanıtım,
bilgilendirme veya basın toplantıları aracılığıyla paylaşabilir. Söz konusu toplantılar için Arena
yönetimince önceden belirlenmiş bir toplantı takvimi bulunmamakla birlikte şirket ihtiyaçları
doğrultusunda istenen tarihlerde bu nitelikte toplantılar düzenlenebilir.
Bu toplantılarda yapılacak sunumlar, toplantı özet notları veya raporlara pay sahipleri, yatırımcılar,
çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer tarafların ulaşımını teminen Arena kurumsal internet
sayfası olan www.arena.com.tr ‘de yer verilir.

Ortaklık hakkındaki haber ve söylentilerin takibi
Tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya Arena hisse senetlerinin değerini etkileyebilecek öneme
sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, Arena’yı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan
ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri,
finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dökümanları ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı
içerikteki haber veya söylentilerin takibini yapmak Arena yönetim kurulu ile Arena’da idari
sorumluluğu bulunan kişilerin sorumluluğundadır.

Yukarıda belirtilen nitelikte haber ve söylentilerin varlığının Arena yönetim kurulu ve / veya Arena’da
idari sorumluluğu bulunan kişilerce öğrenilmesinin ardından söz konusu haberin kaynağı ve
doğruluğu yönetim kurulu, idari sorumluluğu bulunan kişiler, gerekli görüldüğü hallerde söz konusu
içsel bilgiye erişimi olan diğer şirket personelinin katılımı ve ihtiyaç olması halinde şirket avukatlarının
da görüşleri alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme neticesinde Arena tarafından tebliğde
belirtilen esaslar çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır.
Öte yandan, basın yayın organlarında çıkan ancak SPK’nın Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumlarının
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (“tebliğ”) uyarınca özel durum açıklaması yapılması
yükümlülüğü doğurmayan ancak söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapılması
istenirse, söz konusu açıklama Arena genel müdürü veya genel müdürce yetkilendirilecek genel
müdür yardımcısı tarafından yazılı veya şifahi olarak basın-yayın organları aracılığıyla yapılır.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan kriterler
Arena, içsel bilgiye erişimi olan idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde söz konusu
kişilerin Arena organizasyonunuda üstlenecekleri sorumluluklarını dikkate alır.
Buna göre, Arena organizasyonunda üstlendikleri görevler çerçevesinde şirket faaliyetlerini bütün
olarak etkilyebilecek nitelikte içsel bilgiye erişimi olan kişiler içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında
değerlendirilmiştir.
SPK’nın Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ve bu
tebliğin 26ncı maddesine dayanılarak hazırlanan rehber uyarınca içsel bilgilere erişimi olan Arena
ortakları, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve ve bu kişilere bağlı kişilerin
listesini 31.Mart.2009 tarihi itibariyle hazırlamış, bu listede bulunan personele neden bu listede
bulunduklarına dair açıklama yapmıştır. İçsel bilgiye erişimi olanların listesi talep edilmesi halinde SPK
veya İMKB’ye iletilmek üzere hazır bulundurulmaktadır.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar uygulanacak gizlilik tedbirleri
İçsel bilgiye ulaşma yetkisi bulunan kişiler neden listede bulundukları ve olası ihlal durumlarının
sonuçlarına ilişkin yazılı olarak bilgilendirilirler. Bu kişiler, görevleri süresince öğrendikleri, Arena’ya
ait, 3ncü kişiler tarafından öğrenilmesi şirket yönetimince arzu edilmeyen, ticari sır niteliğinde olan
bilgileri korumakla yükümlüdürler. Bu kişiler söz konusu bilgileri şahsi menfaatleri için kullanamaz,
henüz kamuya açıklanmamış bilgilere istinaden hisse senedi alım satım işlemi yapamazlar.

