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Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU



Özet Bilgi 30.05.2018 tarihinde yapılan açıklamada güncelleme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir 
Açıklama mı ?

Hayır

Düzeltme Nedeni geri alım işleminin niteliği "diğer" olarak değiştirilmiştir.

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren 
Ortaklık

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2018

Geri Alıma Konu Pay Miktarı 700.000

Ödenecek Azami Tutar 5.000.000

Ek Açıklamalar

30.05.2018 tarihinde yapmış olduğumuz duyuruya ilişkin olarak geri alım işleminin niteliği "diğer" olarak değiştirilmiştir.
Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu 21 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı duyuruyla sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin Kurul tarafından yakından izlenmekte olduğunu ve 
piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak Genel kurullarınca alınmış bir karara bağlı olarak yürürlükte bir geri alım program olmayan halka açık şirketlerin, özel durum 
açıklaması yapmak kaydıyla herhangi bir limit sözkonusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebileceklerini duyurmuştur. Kurul, ayrıca 25 Temmuz 2016 
tarihinde yaptığı ek duyuru ile de bu geri alımların çerçevesini belirlemiştir.
Buna bağlı olarak Yönetim Kurulumuz;

1. Sermaye Piyasası Kurulu' nun bu duyurularına dayanarak, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik çalkalanma koşullarını 
dikkate alarak, Şirketimizin halka arzının henüz çok yeni olması ve halka arzımızdan pay almış olan yatırımcıların korunması 
amacıyla, Şirketimizin Borsadaki pay fiyatı, halka arz fiyatının altına indiğinde ve halka arz fiyatının altındaki fiyatlardan 
olmak üzere, geri alımını gerçekleştirmek amacıyla Şirket yönetimini yetkilendirmeye,

2. 2. Bu kapsamda, geri alım için ayrılan azami fon tutarının 5.000.000-TL veya 700.000 adet hisse ile sınırlı olmasına, oy birliği ile karar vermiştir.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

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.


