POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI
Amaç
1. Şirket paylarının yeni halka arzı nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş.’de halka arz sonrası Şirket
paylarına yönelik bir fiyat istikrarı programı tesis edilmemesi nedeniyle halka arz
sonrasında Şirket paylarında yaşanabilecek olumsuz fiyat dalgalanmaların azaltılması,
2. Halka arz sonrası piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmaların Şirket paylarında yaratacağı
aşağı yönlü sert dalgalanmaların azaltılması
3. Piyasalarda oluşabilecek imkanların değerlendirmesi
amaçlanmıştır.
Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı
Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı Şirket'in paylarının yasal mevzuatın (SPK- 22.1 sayılı
Geri Alınan Paylar Tebliği) izin verdiği oranlar dikkate alınarak öngörülmüştür. Halka arz
sonrası, 3.750.000 adet çıkarılmış sermayemizin % 8’i olan en çok 300.000 adet payın geri
alımı yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya sermaye artırılması halinde
artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım için Şirket’in mevcut kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak
azami 2.508.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.
Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarih ve 22.1 sayılı ‘’Geri Alınan
Paylar Tebliği "nde belirtilen esaslar uyarınca, Geri alınan payların toplam bedeli, son yıllık
finansal tablolar çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarı
kadar olabilecektir.
Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limit ise 8,36 Türk Lirası’ dır.
Pay Geri Alma Program Süresi ve İşlem Prosedürü
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Halka arzın gerçekleşmesi sonrası Şirket paylarının Borsa
İstanbul A.Ş.’de ilk işleme başladığı ilk gün (ilk seans dahil), 12 ay boyunca pay geri alımı ve
alınan payların elden çıkartılması ile ilgili mevzuat uyarınca hareket edecektir. Bu süre
içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım
programı gerçekleştirebilir. Geri alım işlemi başlatılmadan evvel ilgili tebliğ uyarınca, geri
alım başlangıç ve bitiş tarihleri Özel Durum Açıklaması ile KAP’ta ilan edilir. Yönetim
Kurulumuz 12 aylık süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri
alım programı başlatmaya karar verebilir.
Yönetim Kurulumuz geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları
sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.
Alımlar İçin Yetkilendirme
Alımlar için Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı yetkilendirilmiştir.

