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BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 
 

 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 
 
BİM(Şirket)’in bilgilendirme politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uygun olarak menfaat sahiplerinin 
bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.  
 
Bu amaçla, Şirketin mali durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişikliğin 
meydana gelmesiyle sonuçlanabilecek bütün gelişmeler ve ayrıca SPK Mevzuatı 
uyarınca gerekli olan bütün diğer konular hakkındaki bilgiler kamuya derhal 
açıklanmaktadır. BİM, hakkındaki bilgileri bütün pay sahiplerine ve diğer menfaat 
sahiplerine açıklarken eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, eksiksizlik, kolay 
ulaşılabilirlik ve uygun zamanlama ilkelerine ve aynı zamanda Şirketin haklarını ve 
menfaatlerini gözetmeye özen göstermektedir. Kamuya yapılan hiçbir açıklama, Şirket’in 
rekabet gücünü engelleyebilecek ve dolayısıyla pay sahipleri ve menfaat sahipleri 
açısından zararlı sonuçlar doğurabilecek olan bir bilgiyi içeremez ve Şirkete ait ticari 
sırlar açıklanamaz.  
 
Şirket, basın yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin 
takibini, anlaşmış olduğu medya takip şirketi vasıtasıyla yapmaktadır. Şirket prensip 
olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda 
herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşın, çıkan bu tür haber ve söylentilerin Şirket hisse 
değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılması 
durumunda konu ile özel durum açıklaması ilgili İcra Kurulu Üyesi ve CFO tarafından 
yapılır.      
  
BİM, üç ayda bir finansal sonuçlarını açıklamaktadır. Yönetim belirli aralıklarla, 
operasyonel sonuçlar hakkında bilgi vermek ve soruları cevaplamak amacıyla analist ve 
yatırımcı toplantıları ve/veya telekonferanslar düzenlemektedir. Telekonferanslarda  
yatırımcılar için hazırlanan sunumlar  Şirket web sitesinde (www.bim.com.tr) 
yayımlanmaktadır. Ayrıca, yönetim, ulusal ve uluslararası düzeydeki yatırımcı 
konferanslarına katılmakta ve yatırımcılar ile analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla birebir 
toplantılar yapmaktadır. Kamu tarafından bilinmeyen bir hususun açıklanmasının gerekli 
olduğu her durumda, ilgili İcra Kurulu Üyesi, CFO ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü, konuyu 
Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde inceleyerek gereğini yapmaktadır. 
 
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin 
gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar  
özel durum açıklaması yapılıncaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle  paylaşamazlar. İçsel 
bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası 
düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa 
derhal özel durum açıklaması yapılır. 
 
Şirket Yönetimi ayrıca zaman zaman medya temsilcileri ile toplantılar düzenleyerek 
kamuya açık bilgileri paylaşıp ve soruları cevaplandırabilir. Yazılı basında yayınlanmış 
olan güncel açıklamaların bir kopyasına ve KAP’ta yapılan özel durum açıklamalarına 
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Şirket web sitesinde (www.bim.com.tr) yer verilmektedir. Basından gelen bilgi talepleri, 
Şirketin Halkla İlişkiler Danışmanları tarafından toplanarak, bilgilendirme politikasına 
uygun olarak Şirket içinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Basın dahil bütün 
bilgilendirme kanallarında Şirketin sözcülüğünü, İcra Kurulu Üyeleri yapmaktadır. 
 
Şirket, SPK tarafından yayınlanan Seri II -15.1 Özel Durumlar tebliği kapsamında idari 
sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde, Yönetim Kurulu Üyelerini, , 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 yetkileri olan 
idarecileri dikkate almaktadır. Bu kapsamda Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu 
Üyeleri, Operasyon Komitesi Üyeleri ve Satın Alma Genel Müdürü liste dahilinde yer 
almaktadır. 
 
Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, varsayımlar ve 
varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleşmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe 
yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde 
söz konusu bilgiler revize edilir. 
 
Şirketin bilgilendirme politikası ve bu politikada yapılan tüm değişiklikler Yönetim 
Kurulu’nun onayından geçmekte, Genel Kurul’un bilgisine sunulmakta ve Sermaye 
Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme 
politikası BİM’in 27 Mart 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 
görüşülerek onaylanmış ve derhal yürürlüğe konmuştur. 


