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  Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
   

      

Ortaklığın Adresi : Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya 

Telefon ve Faks No. : 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309  

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler 
Biriminin Telefon ve Faks No.su 

: 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309  

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : 
Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu'da ana 
hissedarlarla ilgili yapılan değişik 

 
  AÇIKLAMA:  

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu'nun 91 (1) No'lu Paragrafı'nda yer alan ana hissedarlarla ilgili yapılan değişikliğe 
istinaden yapılan açıklama orjinali Almancası ve Almanca dilinden Türkçe'ye çevrilmiş olan tercümesiyle birlikte 
yayınlanmaktadır. 

 
   

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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. 

 



 

 

Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu’nun 91 (1) No’lu Paragrafı’nda yer alan 
ana hissedarlar ile ilgili değişiklik  

 

Sayın Hissedarlar, 

Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu’nda yapılan değişikliklerin 19 Temmuz 2012 
tarihinde yürürlüğe konulduğu hususunu bilgilerinize arz ederiz. Bu değişiklikler 
Börsegesetz’in (Menkul Kıymetler Kanunu) 91 (1) No’lu Paragrafı’nda tanımlanan finansal 
raporlama standartlarındaki bir değişikliği içermektedir. Bu bağlamda, hisse senedi 
çıkaran bir şirketin hisselerinin alımı ya da satımının,  bu alımın ya da satımın bir sonucu 
olarak oy imtiyazı olan hisse yüzde dörde (% 4) ulaştığı, geçtiği yada altında kaldığı 
takdirde (daha önce bu oran  yüzde beş (%5)’di), bu işlemin raporlanması 
gerekmektedir. Diğer bütün hissedarlık eşikleri aynı kalmıştır.  

Söz konusu değişiklik, 1 Ocak 2013’te yürürlüğe girecek olup, 1 Ocak 2013’te 
raporlama eşiğini aşan yada altında kalan miktarda hisseye sahip hissedarların iki ay 
içinde Avusturya Finans Piyasaları Kurumu’na, Viyana Borsası’na ve hisse senedi çıkaran 
şirkete bunu bildirmelerini şart koşmaktadır. Söz konusu yükümlülük aynı eşiğe uygun 
olarak, değişiklik tarihinden önce bir raporlama yapılmış olması durumunda uygulanmaz. 
31 Aralık 2012’ye kadar raporlama yükümlülüğüne riayet edilmesi kaydıyla, yalnızca 1 
Ocak 2013’te  %4 ile %5’ten daha az bir yüzde aralığında oy hakkı veren hisse senedine 
sahip hissedarların en geç 28 Şubat 2013’e kadar raporlarını bildirmeleri gerekmektedir.  

Hisse payınızı hesaplarken sadece hisse senedinin değil aynı zamanda Avustuya Menkul 
Kıymetler Kanunu’nun 91a No’lu Paragrafı’nda belirtilen diğer enstrümanların da (bununla 
sınırlı olmamakla birlikte hisse senedi opsiyonları dahildir) dahil edilmesi gerektiğine 
lütfen dikkat ediniz. 

 
 
Viyana, Kasım 2012 
 
 
 
 
 
DO & CO Aktiengesellschaft 
 



 

 

Änderung bedeutender Beteiligungen im § 91 (1) BörseG 

 

Sehr geehrte Aktionäre, 

Wir möchten Sie informieren, dass am 19. Juli 2012 in Österreich Änderungen des 
Börsegesetzes beschlossen wurden. Unter anderem wurden die meldepflichtigen 
Beteiligungsschwellen in § 91 (1) BörseG geändert, und zwar dahin, dass der Erwerb 
bzw. die Veräußerung von Aktien eines Emittenten bereits dann gemeldet werden muß, 
wenn als Folge dieses Erwerbs oder dieser Veräußerung der Anteil an den Stimmrechten 
4 vH (4%) erreicht, übersteigt oder unterschreitet; bisher lag die niedrigste 
meldepflichtige Schwelle bei 5 vH (5%). Alle übrigen Beteiligungsschwellen bleiben 
unverändert. 

Diese Regelung tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. Das Gesetz sieht vor, dass Aktionäre, 
die am 1. Jänner 2013 Aktien in einem Ausmaß halten, welches einen Schwellenwert 
erreicht oder überschreitet, dies innerhalb von zwei Monaten der Finanzmarkaufsicht, der 
Wiener Börse sowie dem Emittenten zu melden haben. Diese Verpflichtung besteht dann 
nicht, wenn bereits vor diesem Zeitpunkt eine Meldung mit gleichlautender Schwelle 
erstattet wurde. Sofern Sie also bis zum 31. Dezember 2012 Ihren Meldepflichten 
nachgekommen sind, besteht nur für jene Aktionäre eine Meldepflicht bis spätestens 28. 
Februar 2013, die am 1. Jänner 2013 einen Stimmrechtsanteil von 4% bis unterhalb von 
5% halten. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung des Aktienbesitzes nicht nur Aktien, sondern 
auch Instrumente gemäß § 91a BörseG (insbesondere Optionen auf Aktien) zu 
berücksichtigen sind. 

 
 
Wien, im November 2012 
 
 
 
 
 
DO & CO Aktiengesellschaft 
 

 

 
 


