PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ("Pegasus") Bilgilendirme Politikası, Pegasus'un tabi olduğu hukuki
düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahipleriyle hangi
bilgilerin, ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan paylaşılacağına ve kamunun aydınlatılmasına
ilişkin genel esas ve usulleri belirlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15-1 sayılı Özel
Durumlar Tebliği ("Özel Durumlar Tebliği") ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde
hazırlanarak Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konmuştur.
2. GENEL ESASLAR
Bilgilendirme Politikası:
a) Pegasus ile pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahipleri arasında sürdürülebilir,
etkin ve açık bir iletişimi amaçlar,
b) Pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye
zamanında, eşit koşullarda, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir
şekilde ulaşmasını amaçlar,
c) Ticari sır kapsamında bulunan, açıklanmasında yasal sakınca bulunan veya bu durumda
Pegasus'un menfaatlerine zarar verebilecek bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu
doğurmaz.
Pegasus, bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere bu kapsamda yürürlüğe konulan
düzenlemelere uyar.
3. SORUMLULUK
Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve
geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim
Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır.
Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu’na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve
önerilerde bulunur, Bilgilendirme Politikasının uygulanmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na destek
verir.
4. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelerde
yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Pegasus tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve
araçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu
(www.kap.gov.tr)("KAP")aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler,
b) Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar,
bağımsız denetim raporları, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları,
c) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla yapılan duyurular,
d) Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bülten ve duyuruları,
e) Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
f) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya elektronik haberleşme araçları üzerinden
yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları ile hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım sunumları,
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g) Pegasus
yatırımcı
ilişkileri
ve
bilgi
toplumu
hizmetleri
internet
(www.pegasusyatirimciiliskileri.com ve www.flypgs.com/bilgi-toplumu-hizmetleri),

sitesi

h) Telefon ve cep telefonu üzerinden iletişim, elektronik posta ve benzeri iletişim yöntem ve
araçları,
i) Yukarıda sayılanlar haricinde ilgili mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler.
5. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
A. Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Usul
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulması gereken sürekli ve içsel
bilgilere ilişkin özel durum açıklamaları söz konusu Tebliğ hükümlerine uygun olarak Yatırımcı İlişkileri
Direktörlüğü'nün koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiye ve görüşleri çerçevesinde hazırlanarak
imzaya yetkili sorumlu personelden en az ikisinin müşterek onayıyla gecikmeksizin KAP üzerinden
kamuya duyurulur.
Yapılan özel durum açıklamalarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Pegasus
yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Özel durum açıklamaları beş yıl
süreyle Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.
B. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi
Pegasus, yasal hak ve meşru menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya
açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını
sağlayabilecek olması kaydıyla Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. İçsel
bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler
Özel Durumlar Tebliği düzenlemelerine uygun şekilde ve erteleme kararının nedenleri de belirtilerek
kamuya açıklanır.
C. İçsel Bilginin Gizliliğinin Sağlanmasına İlişkin Alınan Önlemler
İlke olarak, Pegasus ve Pegasus çalışanları henüz kamuya açıklanmamış, içsel bilgi niteliğinde
değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Tüm Pegasus Aile Bireyleri
bu hususta yazılı olarak bilgilendirilir. Bu kişiler tarafından içsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek
bilgilerin Bilgilendirme Politikasında yer alan usule aykırı olarak üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun
belirlenmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı
sonucuna ulaşılırsa içsel bilgiye ilişkin olarak gecikmeksizin özel durum açıklaması yapılır.
Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Pegasus ile ilgili olarak
içsel bilgiye düzenli erişimi olan kişileri kapsayan İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesini tutar ve gerekli
hallerde günceller. İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler Yatırımcı İlişkileri
Direktörlüğü tarafından özel durumların usulünce kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte söz
konusu bilgilerle ilgili olarak tabi oldukları gizlilik yükümlülükleri ve bilgilerin kötüye kullanımı veya
uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilir.
Pegasus, faaliyetlerine ilişkin olarak veya kendi adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında içsel bilgiye
ulaşabilecek durumdaki bağımsız denetçi, mali müşavir ve muhasebeci, avukatlar ve diğer
danışmanlar da dahil üçüncü kişilerin edindiği içsel bilgi niteliğindeki bilginin gizliliğinin muhafaza
edilmesi için gerekli diğer her türlü tedbiri alır.
D. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişiler
Pegasus, Özel Durumlar Tebliği hükümleri doğrultusunda sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara
dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve
bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlemi yapan tarafından ilgili
borsaya bildirilmesi için idari sorumluluğu bulunan kişileri yazılı olarak bilgilendirir. İdari sorumluluğu
bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen
tanımlar dikkate alınır.
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6. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI
Pegasus yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca belirlenen
Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır
ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen süreler içerisinde ve yine burada belirtilen
usule uygun olarak Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.
Kamuya açıklanan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş
günü içinde Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu
finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.
Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli
bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yer almakta olup düzenli olarak güncellenmektedir. Pay
sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya
birebir görüşmeler yolu ile cevap verilir.
7. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI
Pegasus yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere
uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim
Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.
Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Pegasus
yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş
yıl süreyle Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.
8. DİĞER BİLDİRİMLER
A. Mevzuat Gereği Yapılan Bildirimler
Yukarıda sayılanlar haricinde mevzuat gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde veya başka
herhangi bir şekilde basılı veya elektronik olarak ilan edilmesi gereken ortaklık haklarının kullanımına
ilişkin açıklamalar da dahil tüm bildirimler, bu bildirimlerin Pegasus adına düzenlenmesi ve ilanı için
ilgili mevzuat veya Pegasus imza sirkülerince yetkili kılınmış kişiler tarafından mevzuatta öngörülen
usullere uygun olarak kamuya açıklanır.
Pay sahiplerinin erişimini kolaylaştırmak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ortaklık haklarının
kullanımına ilişkin başka mecralarda yapılan duyurulara Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde
güncel olarak yer verilmesini sağlar.
B. Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi ve Belgeler
Pegasus, Genel Kurul toplantılarının gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanacak bilgilendirme
dokümanı ve diğer gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlar ve Genel Kurul toplantısı öncesinde basılı
olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi ve KAP
üzerinden pay sahiplerinin bilgisine sunar. Söz konusu belgeler ayrıca Genel Kurul’a katılan pay
sahiplerine de sunulur.
C. Basın Açıklamaları, Bülten ve Duyuruları
Pegasus, önemli gelişmeler meydana geldikçe, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı
sağlayarak kamuoyunu bilgilendirir. Reuters ve Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşları da bu
bilgilendirme kapsamındadır. Yaşanan gelişmelerin içeriğine bağlı olarak söz konusu bilgilendirme bir
basın toplantısı yoluyla da yapılabilir. Pegasus tarafından yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım
kanalları aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, bülten ve duyurulara, yatırımcıların bunlara erişimini
kolaylaştırmak amacıyla Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir.
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9. KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER
Aksi Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki doğrultusunda belirlenmedikçe,
Pegasus adına yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kanalları aracılığıyla yapılan basın açıklamaları,
basın bülten ve duyuruları yapmaya yetkili kurumsal sözcüler Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı, Genel
Müdür, Mali İşler ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Ticaretten Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı İlişkileri Direktörü veya Genel Müdür tarafından bu konuda
yetkilendirilecek kişilerdir. Basına açıklamanın Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yapılması
için Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayı gerekir.
Özellikle Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü Pegasus'un yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel
yatırımcı kişi ve kurumlar ile finans kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan
analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında
kendilerine iletilen sorulara cevap verilesi konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre ilgili
birimlerle koordinasyon içerisinde hareket ederek, Pegasus adına iletişimde bulunur.
Pegasus adına yetkili kişiler tarafından yapılacak tüm açıklamaların Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü
koordinasyonunda ve Pegasus Kurumsal İletişim ve Sponsorluk Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ön
değerlendirmeden geçmesi esastır.
Yukarıdakiler haricinde özellikle görevlendirilmedikçe Pegasus çalışanları sermaye piyasası
katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri
Direktörlüğü'ne yönlendirilir.
10. SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM
Sermaye piyasası katılımcıları ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, soruların en açıklayıcı
şekilde cevaplanması, yatırımcı ve pay sahiplerine yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve pay sahipleri
ile ilişkilerin yürütülmesi Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Pegasus analistlere, yatırımcılara, kredi kuruluşlarına veya
pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyebilir. Toplantılar yüz yüze olabileceği gibi,
telekonferans ve/veya video-konferans gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilir.
Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, pay sahiplerinden gelen tüm toplantı ve bilgi taleplerine olumlu yanıt
verme çabasında olup, mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlamaktadır.
Toplantılarda paylaşılan sunum ve raporlara, bilgiye ulaşımda eşitlik esası çerçevesinde Pegasus
yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer verilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık
olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgi niteliğinde hiçbir bilgi açıklanmaz.
Bilgilendirme toplantılarında yalnızca kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler Pegasus adına iletişim
kurabilir.
Toplantı ve görüşmelerin yanı sıra Pegasus tarafından yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer verilen
bilgi ve belgeler pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve diğer menfaat sahiplerine Pegasus'a ilişkin
gelişmeleri takip etme imkanı sağlanmaktadır.
11. ANALİST RAPORLARI
Analist raporları ile ilgili sorumluluk hazırlayan kuruma aittir. Pegasus, dilerse kaynağını belirterek ve
raporu hazırlayan analistlerin izni alınmak kaydıyla yatırımcılara farklı bakış açılarını sunabilmek adına
analist raporlarını internet sitesinde yayımlayabilir. Pegasus, analist raporlarını veya modellerini
gözden geçirmek, doğrulamak veya onaylamaktan sorumlu değildir. Ancak, yorum vermeksizin ilgili
analistin talebi üzerine analist raporundaki bilgileri kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında
doğruluğunu gözden geçirebilir. Pegasus, analist raporlarının gelir modellerini ve beklentilerini
doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.
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Pegasus kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları firmaları Pegasus yatırımcı
ilişkileri internet sitesinde kamuya açıklar.
12. MEDYA ORGANLARINDA VE BENZER İLETİŞİM KANALLARINDA ÇIKAN HABER VE SÖYLENTİLER
Piyasada yazılı, görsel veya işitsel medya organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve
söylentilerin takibi piyasanın güncel takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır.
Pegasus, ilke olarak Pegasus kaynaklı olmayan asılsız haberler, piyasa söylentileri ve spekülasyonlar
konusunda herhangi bir görüş bildirmez.
Pegasus hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatını
etkileyebilecek öneme sahip, Pegasus'u temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin
varlığı halinde bunların doğruluğu ve/veya yeterliliğine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır. Ancak Pegasus, konuya ilişkin olarak almış olduğu bir
açıklamanın ertelenmesi kararının bulunduğu hallerde erteleme sebepleri kalkana kadar herhangi bir
açıklama yapmaktan kaçınabilir.
Söz konusu haber veya söylentinin içsel bilgi tanımına girecek önemde olmaması durumunda Pegasus
adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce konuyla ilgili bir açıklama yapılmasına gerek
görülmedikçe herhangi bir görüş bildirilmez.
13. BEKLENTİ VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI
Pegasus, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini
açıklayabilir. Pegasus'un geleceğe yönelik beklentilerini açıkladığı yazılı belgelerde olası risklerin,
belirsizliklerin ve diğer etkenlerin gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine
açık bir şekilde yer verilir.
Geleceğe yönelik beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda
yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir belgeye atıfta bulunmak
suretiyle yapılabilir.
Yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik beklentiler makul varsayım ve tahminlere
dayandırılır ve tahminlerin dayandığı gerekçeler ve veriler ile birlikte açıklanır. Beklentiler, dayanağı
olmayan, abartılı öngörüler içeremez; yanıltıcı olamaz ve Pegasus'un finansal durumu ve faaliyet
sonuçları ile ilişkilendirilir.
Geleceğe yönelik beklentilerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin
anlaşılması durumunda, bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde
kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.
14. SESSİZ DÖNEM VE YASAK DÖNEM
Pegasus, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili Bilgilendirme Politikasında belirlenen
usullere aykırı açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve
bunlarla ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşmaktan kaçınır. Bu döneme “Sessiz
Dönem” adı verilir. Şirket için Sessiz Dönem ilgili ara dönem finansal raporunun KAP üzerinden
kamuya açıklandığı tarihten onbeş gün önce başlayıp, ilgili dönem sonuçlarının KAP üzerinden
duyurulması ile sona ermektedir. Şirket Sessiz Dönem boyunca kamuya açıklama yapmaya yetkili
kişilerin katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir, bu kişiler konferans, panel ve benzeri
etkinliklere katılabilir, yazılı ve sözlü açıklama yapabilir; ancak bu çerçevede paylaşılacak bilgiler ilgili
ara dönem öncesi sonuçları ve Pegasus tarafından daha önce kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı
tutulur.
Pegasus tarafından Sessiz Dönem'den ayrı olarak takvim yılının belirli dönemlerinde içsel bilgilere
erişimi olan kişilerin Pegasus paylarını alıp satamayacakları "Yasak Dönem" uygulamaları yürürlüğe
konur. Yasak Dönem, finansal rapor hazırlanan her bir hesap döneminin sona erdiği tarihi izleyen gün
başlayıp, ilgili dönem finansal raporunun KAP üzerinden kamuya duyurulması ile sona ermektedir.
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15. PEGASUS YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ İNTERNET
(www.pegasusyatirimciiliskileri.com ve www.flypgs.com/bilgi-toplumu-hizmetleri)

SİTESİ

Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi, kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında
etkin olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenir.
Pegasus, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yatırımcı
ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri internet sitesinde yer vermesi öngörülen bilgi ve belgeleri
mevzuatta öngörülen süre ve usullere uygun olarak yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yayımlar.
Bunun yanı sıra, Pegasus tarafından Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kamuya yapılan tüm
açıklamalara yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır.
Pegasus, yatırımcı ilişkileri internet sitesindeki bilgiler ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan
açıklamalar ile tutarsız veya çelişkili olmamasını sağlar.
Yatırımcı ilişkileri internet sitesi menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde
yapılandırılır ve bölümlendirilir. Kurumsal internet sitesinin hem Türkçe hem İngilizce bölümleri
mevcuttur.
Kurumsal internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem Pegasus tarafından alınır.
Kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca
yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.
16. YÜRÜRLÜK
Bu Bilgilendirme Politikası 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe
girmiştir.
Bilgilendirme Politikasında herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Kurumsal
Yönetim Komitesi'nin uygun görüşünü müteakiben Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra
geçerlilik kazanır ve Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.
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