NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
I. KONU
İşbu Bilgilendirme Politikası (“Politika” veya “Bilgilendirme Politikası”), 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ile II-15.1 sayılı
Özel Durumlar Tebliği (“Özel Durumlar Tebliği”), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği
(“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal
Yönetim İlkeleri”) de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”)
düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) düzenlemeleri çerçevesinde, başta
yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile olan iletişimin esaslarını düzenlemek üzere
hazırlanmış olup, Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuştur.
II. AMAÇ
İşbu Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı, Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.’nin
faaliyet gösterdiği sektörün imkan verdiği ölçüde şirketin geçmiş perfomansı ile gelecek
beklentilerine ilişkin ticari sır niteliğini taşımayan yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgi ve
gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde başta yatırımcılar olmak üzere menfaat sahiplerinin
bilgisine tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.
III. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ESASLARI
1. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları
TTK, SPK ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde ve bu düzenlemelerde meydana
gelebilecek değişiklikler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma
ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları;
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yayımlanan özel durum açıklamaları
ve genel bilgi formu,
Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar, dipnotlar, bağımsız
denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
Kurumsal internet sitesi (www.naturelenerji.com.tr),
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve
duyurular,
Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan
bilgilendirme ve görüşme toplantıları,
SPK düzenlemeleri gereği düzenlenen izahnameler, ihraç belgeleri, duyuru
metinleri ve diğer dokümanlar,
Yatırımcılar için hazırlanan sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.

2. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve
bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim
Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından yapılır.

3. Özel Durumların Kamuya Açıklanması
Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken özel durum açıklamaları, anılan
tebliğ hükümlerine uygun olarak ilgili birimlerden alınan bilgiler çerçevesinde hazırlanarak,
KAP aracılığı ile kamuya duyurulur. KAP’ta ilan edilen özel durum açıklamalarına, Özel
Durumlar Tebliği’nde belirtilen süre boyunca Şirket internet sitesinde de yer verilir veya
bağlantı sağlanır.
4. Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu’nun Kamuya Açıklanması
Şirket’in yıllık ve ara dönem finansal tabloları, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde
Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak
hazırlanır. Finansal tablolar 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 kamuya açıklanır.
Faaliyet Raporları TTK, SPKn, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat
düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler ve usul
doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakip KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.
5. Kurumsal İnternet Sitesi
Şirketin kurumsal internet sitesi (www.naturelenerji.com.tr) ilgili mevzuat uyarınca bulunması
gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup, bu bilgiler gerekli periyotlarda
güncellenir.
6. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması
İçsel bilgi, Şirket sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım
kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.
Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını,
yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek
olması kaydıyla erteleyebilir. Söz konusu içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi Yönetim
Kurulu’nun ve Genel Müdür’ün yetkisindedir. Erteleme nedenlerinin ortadan kalkmasını
müteakip ertelenme kararının nedenleri ile birlikte hemen açıklama yapılır. Açıklanması
ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.
İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun
oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü
oldukları hususunda bilgilendirilirler.
7. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişiler
Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyesi
olmadığı halde Şirket’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde
erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme
yetkisi olan kişiler, Şirket’in organizasyon yapısı ve pozisyonların görev tanımları dikkate
alınarak idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer
sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirdikleri tüm işlemler, işlemi yapanlar
tarafından Özel Durumlar Tebliği’nde yazılı esaslar çerçevesinde kamuya açıklanmalıdır

8. Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Şirket, sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimlerinde olağan piyasa koşullarıyla
açıklanamayan değişimler olduğunda ilgili borsanın talebi üzerine kamuya açıklama yapar. Bu
açıklamada, kamuya henüz açıklanmamış özel durumların bulunup bulunmadığı belirtilir ve
varsa açıklamanın ertelenmesi halleri saklı kalmak üzere açıklanmamış tüm özel durumlara yer
verilir.
9. Medyada Çıkan Haber ve Söylentiler
Şirket, basın yayın organlarında ve benzeri iletişim mecralarında Şirket ile ilgili olarak çıkan
haberleri takip eder. Şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer
iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden
farklı içerikteki haber veya söylentilerin tespiti halinde; bunların doğru veya yeterli olup
olmadığı konusunda, Özel Durumlar Tebliği’nde belirtilen esaslar çerçevesinde Kurul veya
ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından
kamuya açıklama yapılır. Kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirket hakkında yapılan
yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler bu kapsam dışındadır. Basın yayın organlarında
çıkan haberler, piyasa söylentileri ve spekülasyonların, içsel bilgi tanımına girmemesi
durumunda, bunlar hakkında açıklamada bulunulmayabilir.
10. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması
Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu değildir. Ancak Şirket, Özel
Durumlar Tebliği çerçevesinde, zaman zaman Yönetim Kurulu kararı veya yetki verilen kişinin
yazılı onayı ile geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla 4 (dört) defa kamuya açıklanır. Bu açıklama,
özel durum açıklaması şeklinde olabileceği gibi, faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması
şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. 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.
11. Yatırımcılar ve Analistlerle Gerçekleştirilen Toplantı ve Görüşmeler
Yatırımcılar, potansiyel yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcıları ile Şirket tarafından
yetkilendirilmiş kişiler iletişim kurabilmekte olup, bu kişiler dışındaki Şirket çalışanlarının
Şirket’e gelen soru ve bilgi taleplerini cevaplandırmaması gerekmektedir.
Şirket, Şirket ile ilgili finansal, operasyonel ve stratejik gelişmelerin yatırımcılar ve/veya
analistlerle paylaşılması amacıyla toplantı, konferans ve görüşmeler düzenleyebilir, bunlara

katılım sağlayabilir. Yatırımcı bilgilendirme toplantılarında yatırımcılar ile paylaşılan yatırımcı
sunumları, Şirket’in kurumsal internet sitesinde yayımlanır.
Analist raporları, analist raporunu hazırlayan kuruluşun mülkiyetinde kabul edilir ve Şirket’in
kurumsal internet sitesinde yayımlanmaz. Şirket, analist raporlarını, yorumlarını, tahminlerini
ve değerlendirmelerini gözden geçirmek, kontrol etmek ve teyit etmekten sorumlu değildir.
Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış
bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri
kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.

