
Olağanüstü Genel Kurul / Temettü Sıkça Sorulan Sorular

Anadolu Efes hisselerinde temettü hak etmem için hisseleri elimde bulundurmam gereken son tarih
nedir?

Hisselerinizi 13 Temmuz 2020 seans kapanışı itibarıyla elinde bulundurduğunuz takdirde hissenize isabet
eden temettü tutarına hak kazanılmaktadır.

Dağıtılacak temettünün 1 Ekim 2020 yerine 14 Temmuz 2020 tarihinde tarafıma ödenebilmesi için kredi
borcuma ilişkin şirketinize göndermem gereken belgeler nelerdir?

Kredi veya proje finansman sözleşmelerine gerek olmayıp şirketimize yalnızca kredinin bilgilerinin yer aldığı
geri ödeme planının banka veya finans kurumlarınca onaylı aslını göndermeniz yeterlidir. 

Kredi borcuma ilişkin belgeleri şirketinize e-mail yoluyla mı yollamam gerekiyor?

Kredi veya proje finansman borçlarına ilişkin geri ödeme planlarının kurumca onaylanmış aslını veya noter
tasdikli bir suretini şirketimize elden veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekmektedir. E-posta
kabul edilemeyecektir.
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Kredi borcuma ilişkin belgeleri usulune uygun yolladım, bu durumda tüm temettü tutarı 14 Temmuz ve
sonraki günlerde mi hesabıma geçecek?

Kredi veya proje finansman borçlarına ilişkin geri ödeme planlarının aslı veya noter tasdikli sureti görüldükten
sonra yapılacak temettü ödemesi sadece tevsik edilen borç tutarı kadar olacaktır. Borç tutarının tespitinde
yalnızca 30 Eylülden daha önceki tarihlerdeki anapara ve faiz geri ödemeleri toplamı dikkate alınacaktır. 
Hissenize isabet eden temettü tutarı bu geri ödeme toplamından fazla ise; bu toplamı aşan temettü tutarı
yasal sürenin uzatılmaması halinde 1 Ekim 2020 tarihinde ödenecektir.

Kredi borcuma ilişkin belgeleri şirketinize yollamak için geç kaldım, bu durumda temettü tutarı ne zaman 
hesabıma geçer?

İlgili Tebliğ çerçevesinde, borcuna dair belgelerini şirketimize süresinde ulaştırmamış olan yatırımcılarımıza 30 
Eylül tarihine kadar bir temettü ödemesi yapamamaktayız. Dolayısıyla, ödemeniz yasal sürenin uzatılmaması
halinde 1 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecektir.

Kredi borcum var fakat vadesi 2021 yılında, bu durumda temettü tutarını Temmuz ayında alabilir miyim?

İlgili Tebliğ çerçevesinde değerlendirilecek kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri toplam tutarı
evraklarınızı şirketimize gönderdiğiniz tarih itibarıyla 30 Eylül 2020 tarihinin sonuna kadar muaccel hale 
gelecek yükümlülükleri kapsamaktadır. Tahsil edilen temettü tutarının ise nakden bu borçların ödenmesinde
kullanılması şartı yasal bir zorunluluktur. 
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30 Eylül öncesi vadeli imzaladığım senetler (bonolar) ve ileri tarihli keşide ettiğim çekler var, bu belgeleri
tevsik ettiğim takdirde Temmuz ayında temettüye hak kazanıyor muyum?

İlgili Tebliğ maddesi sadece kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmelerinden borçları kapsamaktadır. 

30 Eylül öncesi vadeli Ticari borç belgelerimi tevsik ettiğim takdirde Temmuz ayında temettüye hak
kazanıyor muyum?

Ticari borçlar bu kapsama girmemektedir, ilgili Tebliğ maddesi sadece kredi sözleşmeleri ve proje finansman
sözleşmelerini kapsamaktadır.

Kredi borcumun anapara ödeme vadesi ileri bir tarihtedir fakat 30 Eylül tarihine kadar bu krediye ait
taksitlerim bulunmaktadır, bu belgeleri tevsik ettiğim takdirde Temmuz ayında temettüye hak kazanıyor
muyum? 

30 Eylül öncesi vadeli faiz ödemeleriniz ve varsa yine 30 Eylül öncesi anapara ödemelerinizin toplamı (pay 
adedinizin hakettiği ile sınırlı olmak üzere) ödenebilecek maksimum temettü tutarını belirleyecektir. Başka
bir deyişle hakettiğiniz temettü tutarı 30 Eylül öncesi vadesi gelen anapara ve faiz ödemesi toplamından
küçük ya da eşitse 14 Temmuz ve devamı günlerde hesabınıza ödenecektir. Hak ettiğiniz temettü tutarı 30 
Eylül öncesi vadesi gelen anapara ve faiz ödemesi toplamından fazlaysa, 14 Temmuz ve devamı günlerde
yapılan temettü ödemesi sonrasındaki bakiye yasal sürenin uzatılmaması halinde 1 Ekim 2020 tarihinde
tarafınıza ödenecektir.
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Daha önce 28 Mayıs’ta temettü ödeyeceğinize dair bir açıklama yapmıştınız, o tarihte elimde Anadolu Efes
hisseleri vardı, bu durumda temettü hak ediyor muyum?

Anadolu Efes hisselerini 13 Temmuz 2020 seans kapanışı itibarıyla itibarıyla elinde bulundurduğunuz takdirde
temettüye hak kazanıyorsunuz. Önceki tarihlerde Anadolu Efes hissesine sahip olup olmadığınıza
bakılmayacaktır.

İlgili kanundaki süre Cumhurbaşkanı tarafından 3 ay daha uzatılırsa yine de temettümüzü 1 Ekim 2020 
tarihinde alabilecek miyiz?

Hayır, bu durumda temettü dağıtım tarihimiz de Cumhurbaşkanı Kararına göre ertelenecektir. 

Kredinin asıl borçlusu değilim ama kefiliyim. Ben de 1 Ekim öncesi temettü ödemesi için başvurabilir
miyim?

Hayır. Kredinin asıl borçlusu olunması gerekmektedir.
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Temettü dağıtım tarihi itibarıyla pay sahibi olacağım. Vadesi 30 Eylül öncesine gelen yeterince anapara ve
faiz ödemelerim de var. Ne yapmam lazım?

Bu durumda önce https://www.anadoluefes.com/tablo/314/yatirimci-iliskileri/genel-kurul adresinden
ulaşabileceğiniz bilgi formunu doldurarak gerekli bilgileri girmeniz ve Aracı Kurumların Merkezi Kaydi Sistem
Uygulamasından alacağı “Hesap Rapor” dökümü ile birlikte borcunuzu tevsik edecek belge asıllarını
(Yetkililerince imzalı ve kaşeli kredi geri ödeme planı tablosu ve gerekli görülüyorsa benzeri diğer belgeler)
Şirket adresimize iadeli taahhütlü posta ile veya bizzat gelerek 2 Temmuz tarihi mesai sonuna kadar ulaşacak
şekilde iletmeniz gerekmektedir. Temettü ödemelerinizin yapılabilmesi için istenen bilgiler MKK’yla teyit
edilmiştir. Temettü tutarınız 14 Temmuz veya devamı günlerde ödenecektir. Bunları yerine getirmediğiniz
takdirde temettü tutarınız yasal sürenin uzatılmaması halinde 1 Ekim 2020 tarihinde ödenecektir.
Hisselerimizi kar dağıtım tarihi sonrasında elden çıkarsanız da yine tarafınıza temettü ödemesi yapılacaktır.

Yatırımcı Bilgi Formunu mutlaka doldurmak zorunda mıyım?

30 Eylül 2020 öncesi muaccel hale gelecek herhangi bir kredi borcu ödemeniz mevcut değilse başvuru
yapmanıza gerek olmadığından Yatırımcı Bilgi Formunu da doldurmanıza gerek yoktur. Ancak bu borçlarınıza
ilişkin onaylı geri ödeme planını göndermeniz durumunda temettü tutarları tarafınıza şirketimiz tarafından
14 Temmuzdan itibaren direkt ödenecektir. Bu nedenle Yatırımcı Bilgi Formu ve Hesap Rapor dökümü ile
bilgilerinizi bize ulaştırmanız size ödeme yapabilmemiz açısından gereklidir. Doldurmamanız durumunda
hakedilen temettü tarafınıza 01.10.2020 Tarihinden itibaren MKK sistemi üzerinden ödenecektir.

5
GİZLİ/CONFIDENTIAL

https://www.anadoluefes.com/tablo/314/yatirimci-iliskileri/genel-kurul

