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Yönetim Kurulu’nun kendisine ait hisse senetlerinin satışı hakkında aldığı karar 
 
DO & CO Aktiengesellschaft’ın 3.7.2014 tarihli 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aldığı 
karar ile Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren 30 aylık bir süre içerisinde, esas 
sermayenin %10’una kadar hem borsa üzerinden hem de borsa dışından, bireysel 
hissedarlardan veya tek bir hissedardan, bilhassa UniCredit Bank AG’den, her bir hisse senedi 
başına asgari 20,00 Avro ve azami 60,00 Avro tutarındaki değerden kendisine ait hisse 
senetlerini satın almakla yetkili kılınmıştır. DO & CO Aktiengesellschaft, verilen bu yetkiye 
dayanarak 26.9.2014 tarihinde DO & CO Aktiengesellschaft’a ait 974.400 adet hisse senedini 
(bu rakam şirketin esas sermayesinin %10’una tekabül etmektedir) satın almıştır.  
 
DO & CO Aktiengesellschaft, 3.7.2014 tarihli 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aldığı 
karar ile Yönetim Kurulu’nu ayrıca, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle, 
kendisine ait hisse senetlerinin elden çıkartılması veya kullanılması ile ilgili, borsa üzerinden 
elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden 
çıkartılması hakkında, hissedarların satın alma haklarının kısıtlanması hakkındaki 
düzenlemelere uygun şekilde uygulanması suretiyle karar almakla ve elden çıkarma 
koşullarını saptamakla yetkili kılmıştır. DO & CO Aktiengesellschaft’ın 16. Olağan Genel 
Kurul’u; Yönetim Kurulu’nu söz konusu yetkiyi tamamen veya kısmen veya birden fazla 
kısımlar halinde, bir veya birden fazla amaç doğrultusunda, Şirket, bağlı ortaklıkları veya Şirket 
nam ve hesabına üçüncü şahıslar tarafından kullanılması için yetkili kılmıştır. 
 
DO & CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu, 31 Ekim 2014 tarihinde kendisine ait hisse 
senetlerinin satışına dair kendisine verilen yetkiden yararlanma ve 6 Kasım 2014 tarihinden 
tahminen 31 Aralık 2014 tarihine kadar, DO & CO Aktiengesellschaft’a ait 974.400 adede 
kadar hisse senedini, hızlandırılmış ön talep toplama yöntemiyle seçilecek yatırımcılara borsa 
dışından satma kararı almıştır. Hisse senetlerinin satışı, bilhassa 17 Ekim 2014 tarihinde DO & 
CO Aktiengesellschaft’ın web sitesinde (www.doco.com) yayınlanan Yönetim Kurulu 
Raporu’nda bahsedilen amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilmektedir. Satış bedeli her bir hisse 
senedi başına 40,00 Avro ila 60,00 Avro arasında tespit edilmiştir. Borsa dışı satış, diğer 
hissedarların satın alma haklarının kısıtlanması suretiyle gerçekleştirilecektir.  
 
DO & CO Aktiengesellschaft’ın Gözetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun almış olduğu bu kararı 
onaylamıştır. 
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