ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI
Geri Alımın Amacı
Bazı dönemlerde piyasada oluşan dış etkenler nedeniyle, hisse senetlerinin borsada oluşan fiyatı
şirketlerin faaliyetlerde gösterdikleri performansı yansıtmamaktadır. Bu dönemlerde Şirketimizin
kendi hisselerini satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir tercih haline
gelmektedir. Genel kuruldan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada
oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini
satın alabilmesi amaçlanmaktadır.
Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı
Şirket’in paylarının en fazla %10’u geri alınır. Mevcut pay sayısı 600.000.000 adet olduğundan
alınabilecek pay miktarı 60.000.000 adettir. Sermaye artırımları ile pay sayısının artması halinde %10
nispetine kadar alım yapılabilir.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım için azami 100.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.
Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını
aşamaz.
Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
3 yıl

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise açıklanan en son tarihli konsolide
bilançoda yer alan özkaynak toplamının ödenmiş sermayeye oranının %25 fazlasıdır.
Genel Kurul’dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü
Yönetim Kurulu genel kurulca kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 3 yıl boyunca pay geri alımı
ve alınan payların elden çıkartılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere,
yönetim kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.
Yönetim kurulu 3 yıllık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri
alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.
Yönetim kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir
geri alım programı başlatmakta yetkilidir.
Geri Alınan ve Henüz Elden Çıkarılmamış Paylara İlişkin Bilgi
Şirketimiz tarafından daha önce geri alınmış ve henüz elden çıkarılmamış bulunan pay adedi
3.960.000’dir. Bu payların Şirket sermayesine oranı 0,66%’dır.
Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi
Geri alım programı 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 10:00’da toplanacak olan genel kurulun
onayına sunulacaktır.
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