
……….. A.Ş.’NİN  

PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA PAYLARIN GERİ ALINMASINA  

İLİŞKİN BİLGİ FORMU 

Bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması, bu belgelerde yer alan bilgilerin 

doğru olduğunun Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklam amacıyla kullanılamaz. Bu bilgi 

formunun onaylanması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılmış bir tavsiye olarak kabul edilemez.  

1. Pay Alım Teklifi Suretiyle Geri Alım Yapacak Ortaklığa İlişkin Bilgiler: 

a) Ticaret Unvanı: 

b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: 

c) Adresi:  

ç) Tel:  

d) Faks:  

e) Varsa Internet Sitesi / Diğer iletişim bilgileri: 

f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:  

Son durum itibarıyla ortaklık yapısı 
Adı Soyadı / Ticaret 

Unvanı 
Sermaye Tutarı (TL) 

Sermaye Tutarı 

(Adet) 
Sermaye Oranı (%) 

Toplam   
 

 

(*)Varsa imtiyazlı paylar ve bunların sahipliği hakkında da bilgi sunulacaktır.  

g) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi: 

Son durum itibarıyla yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi 

Adı Soyadı / Ticaret 

Unvanı 
Görevi 

Varsa Doğrudan veya Dolaylı Olarak  

Ortaklık Sermayesinde Sahip Olduğu 
Pay Tutarı (TL) Oranı(%) 

Geri alım bağlıortaklık tarafından yapılacaksa, bu bölümdeki bilgilerin ayrı bir başlık altında ayrıca bağlı 

ortaklık için de sunulması gerekmektedir. 

2. Genel Kurul Tarafından Onaylanan Geri Alım Programına İlişkin Bilgi: 

Genel kurul tarafından onaylanan geri alım programının detayları hakkında bu bölümde bilgi sunulur. 

3. Geri Alıma Konu Paylara İlişkin Bilgi:  

a) Adedi-Nominal değeri: 

b) Tutarı: 



c) Nama veya hamiline yazılı olmaları: 

ç) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği: 

d) Mevcut sermayeye oranı: 

e) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplamı ile geri alıma 

konu payların bedellerinin karşılaştırılmasına ilişkin bilgi:  

4. Geri Alım Fiyatınaİlişkin Bilgi: 

Bu bölümde öncelikle değerleme raporuna ortakların ulaşabileceği yerler / internet sitesi hakkında bilgi 

verilir.  

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen geri alım fiyatı:  

b) Fiyatın belirlenmesinde kullanılan değerleme raporuna ilişkin bilgiler: 

c) Bedelin ödenmeşekli: Nakit  

5. Varsa Geri Alımİşlemine Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi: 

a) Ticaret Unvanı: 

b) Adresi:  

c) Tel: 

ç) Faks: 

d) Diğer iletişim bilgileri: 

e) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler: 

6. Pay Alım Teklifi Suretiyle Geri Alım İşlemlerinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler 

7. Geri Alımın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 

Başlangıç tarihi ve saati: 

Bitiş tarihi ve saati: 

Geri alımın kaç gün süreyle açık kalacağı:  

("Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben [.........] gün içerisinde bitecektir.") 

 

 

 

 



8. Diğer Hususlar: 

Ortaklık tarafından ara dönem finansal tablolar hazırlandı ise, bu tablolara ortakların ulaşabileceği yerler 

veya ilan edildikleri internet sitesi hakkında bilgiye burada yer verilir. 

Bunun dışında ortaklık yönetimi tarafından ortakların geri alım programına katılım kararını etkileyebileceği 

düşünülen diğer hususlar veya bilgiler ile ilgili rapor vb. dokümanlara erişebilecek yerler hakkında da bu bölümde 

bilgi verilir. 

Kurulun bilgi formuna eklenmesini uygun gördüğü hususlara da bu bölümde yer verilir. 

 


