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   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 

      

Ortaklığın Adresi : 
İkitelli OSB Mah. 10.Cad. 34Portall Plaza 

No:7D/18 Başakşehir - İstanbul 

Telefon ve Faks Numarası : Tlf: (212) 486 36 50, Fax: (212) 486 01 21 

E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@ozakgyo.com 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 

İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 

Numarası 

: Tlf: (212) 486 36 50, Fax: (212) 486 01 21 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş 

Açıklama mı? 
: Hayır 

Özet Bilgi : Geri Alım İşlemi Sonuçları 

 
   AÇIKLAMA: 

 

26.08.2015 ve 18.09.2015 tarihlerinde KAP'ta yayınlanan açıklamalarımız ile, Türk Ticaret Kanunu 379. 

ve 381. maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 22. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı 
Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde, Şirket tarafından kendi hisselerinin, 3.000.000 adet 

payı aşmayacak şekilde, borsadan geri alımının yapılmasına ve bu amaçla 5.000.000.-TL kaynak 

ayrılmasına karar verildiği bildirilmiş olup; Tebliğ'in 5(6) maddesi kapsamında yönetim kurulu kararı ile 
28 Eylül 2015 tarihinden başlamak üzere ve 1 yılı aşmamak kaydıyla yapılacak ilk genel kurul 

toplantısına kadar, gerekli görülen durumlarda geri alım yapılabilmesi için gerekli onayın alınması 
amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu bildirilmiştir. 

 

Kurul'un 15.09.2015 tarih ve 26/1167 sayılı toplantısında, Şirketimizin talebi olumlu karşılanmış olup, 
bu izin kapsamında; 

 
- 11.11.2015-11.12.2015 tarihleri arasında 1,79-1,82 TL fiyat aralığından olmak üzere 1,81 TL ağırlıklı 

ortalama fiyattan 331.079 adet payın geri alımı yapılmış olup, geri alınan payların Şirket sermayesine 
oranı %0,13'tür. 

 

- Geri alımın maliyeti 600.625,34 TL olarak gerçekleşmiş olup, Geri alım mevcut nakit varlıklar ve Şirket 
faaliyet gelirleri ile finanse edilmiştir. 

 
Genel Kurul tarihi itibariyle geri alım işlemleri tamamlanmış olup; geri alınan paylardan henüz elden 

çıkarılan olmamıştır. 

 
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 

 
    

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer 

alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, 
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde 

etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 

ederiz. 

 


