ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1.Amaç ve kapsam
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (kısaca “şirket”); ilgili yetkili kurumları, hissedarlar ve
yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, ticari sır kapsamında olmaması
kaydıyla önemli bilgilerin ,SPK düzenlemeleri çerçevesinde, eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, zamanlı ve
tutarlılık ilkeleri doğrultusunda kamuoyuna açıklanmasını politikasını benimsemiştir.
Şirket, şirketin finansal performansı, operasyonel faaliyetleri ile şirketin piyasa değerini etkileyebilecek
gelişmeler hakkında kamuya yapılacak açıklamaları, işbu Bilgilendirme Politikası, Türk Sermaye Piyasası
Kurulu mevzuatı ve diğer kanunlara uygun olarak yapar.
2.Sorumlular
Kamuyu bilgilendirme faaliyetleri, Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı’nın önceden bilgilendirilmesi sonrasında şirketin Genel Müdürünce yürütülmektedir.
Şirketin Genel Müdürü aşağıda unvanları belirtilen yöneticileri bu konuda görevlendirmiştir:
Adı-Soyadı

Görevi

Telefon

Faks

E-posta

Serkan Çelik

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)

0212 364 64 64 0212 310 46 80 ir@arena.com.tr

Ertan Tuna

Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü

0212 364 64 64 0212 310 46 80 ir@arena.com.tr

3.Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet
sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası
mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma
yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;
• Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulması gereken tüm
bildirimler (Özel Durum Açıklamaları, Finansal Raporlar, Yıllık ve üç aylık faaliyet raporları ve diğer
bildirimler) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilmek suretiyle yapılır.
• Kurumsal internet sitesi (www.arena.com.tr)
• Basın Duyuruları
• Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı
• T.Ticaret Sicil gazetesi
4. Özel durumların açıklanması ile ilgili politikalar
Bir bilginin önemli olduğuna karar verildiği durumlarda, söz konusu bilgi gizlilik düzenlemesi
kapsamında değil ise, kamuya açıklanması esastır. Şirket, mevzuatın gerektirdiği durumlarda KAP
üzerinden kamuoyuna yönelik duyurular yapar ve resmi internet sitesinde bu açıklamaları yayınlar.
Kamuya açıklanmayan hiçbir önemli bilgi yatırımcılara özel olarak açıklanamaz. KAP bildirimleri ilgili
düzenlemelere uygun olarak yapılır.

5. İdari sorumluluğu olanlar
İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde Sermaye Piyasası mevzuatı dikkate alınmış olup
idari sorumluluğu bulunan kişiler aşağıdaki kişilerdir;
1) Yönetim kurulu üyeleri,
2) Yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, içsel bilgilere doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde
erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan
kişiler,
a) İdari sorumluluğu bulunan kişi ile yakından ilişkili kişiler:
1) İdari sorumluluğu bulunan kişinin eşini, çocuklarını ve idari sorumluluğu bulunan kişi ile söz konusu
işlemin gerçekleştirildiği dönemde aynı evde ikamet eden kişileri,
2) İdari sorumluluğu bulunan kişiler veya (1) numaralı alt bentte belirtilen kişiler tarafından idari
sorumlulukları üstlenilen veya doğrudan ya da dolaylı olarak bu kişiler tarafından kontrol edilen veya
bu kişiler yararına kurulmuş olan veya ekonomik çıkarları esas olarak bu kişilerin ekonomik çıkarları ile
aynı olan tüzel kişi, kurum veya ortaklıklar,
3) Sermaye piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış son yıllık finansal durum tablosundaki
aktif toplamının %10 veya daha fazlasını oluşturan bağlı ortaklıklarının; 1 ve 2 nolu maddelerde
belirtilen kişiler.
6. Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim
Şirket, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz.
Bunun yerine SPK.’nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Sermaye piyasası Katılımcıları tarafından
talep edilen bilgiler yazılı veya sözlü olarak cevaplanır.
7. Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine getirilmesi ve Asılsız Haberler
İlke olarak şirket dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerle ilgili herhangi bir yorumda
bulunulmaz. Ancak şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse ya da SPK,
Menkul Kıymetler Borsası veya başka bir resmi kurum açıklama yapılmasını talep ederse, bu tür asılsız
haberler için de açıklama yapılabilir. Şirket hakkında, , sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını
veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları, internet
siteleri veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş
bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentiler şirket genel müdürünün görevlendirdiği yetkililer
tarafından takip edilerek bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.
8. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler
İçsel bilgiye sahip çalışanlar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP’ta
açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdürler.
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanması için tüm şirket ve bağlı ortaklık
personelleri ve idari sorumluluğu bulunan kişiler, halka açık şirket olmanın yükümlülükleri hakkında
bilgilendirilmiş olup, yeni işe başlayan çalışanlara da oryantasyon eğitiminde gerekli bilgilendirme
yapılmaktadır.

Genel ilke olarak çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek
bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin
üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri
kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşıldığında derhal özel durum açıklaması
yapılır.
9. İleriye Dönük Bilgiler
Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın
organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun
öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven
duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP’ta açıklama yapılır. Geleceğe yönelik
değerlendirmelerin kamuya açıklanması halinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:
a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki
verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.
b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya
açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulunun
finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ta
açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak,
geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıkması
durumunda sayı sınırlamasına bağlı kalınmaksızın Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği
çerçevesinde yapılır.
c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya
açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu
farklılıkların nedenlerine yer verilir.

