BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Şirketimiz, çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım
kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeleri, öğrendikleri anda eşitlik,
doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum
açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, şirketin rekabet gücünü
önleyecek, dolayısıyla şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı
sonuçlar oluşturabilecek bilgilere yer verilemeyeceği gibi, şirkete ait ticari sırlar da
açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bilgiler, en kısa sürede
şirket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin,
kamuya açıklanana kadar gizli kalması, içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan
kişiler ve şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uygun olarak hazırlan, ayrıca 6 ve 12 aylık dönemlerde
bağımsız denetimden geçirilen Finansal raporlar ile ekli dokümanlar Yönetim Kurulu
onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda yayımlanır. Eş zamanlı olarak şirket web sitesinde de (www.tacyo.com)
yayımlanır.
Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası
düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine
ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği
haklarının kullandırılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden,
internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun
sağlanması bilgilendirme politikamızın temelleri arasında yer alır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri
Birimi, gerektiğinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme
kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve menfaat
sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı
kalınır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar şirket internet sitesinde yer alır.
Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise şirket tarafından
bilgilendirme politikasına uygun olarak değerlendirilir ve yanıtlanır.
Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve
söylentiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir.
Şirketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dışında
kalan bilgiler içeren ve şirketin çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve
söylentilerin doğru ve yeterli olup, olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.
Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri
çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi
tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eşitlik ilkesi gözetilerek en kısa
sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin
sıkça sorulan sorular bölümünde de yayımlanır.
Bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda Yönetim
Kurulumuz yetkilidir.

