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  Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
   
      

Ortaklığın Adresi : Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya 

Telefon ve Faks No. : 0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272 

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

: 0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş 
Açıklama mı? 

: Hayır 

Özet Bilgi : 
DO & CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu'nun şirkete ait hisse 
senetlerinin satın alınmasına dair aldığı karar ve Avusturya Sermaye 
Piyasası Kanunu'na göre yapılan duyuru 

 
  AÇIKLAMA:  

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
DO & CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu'nun Total Return Equity Swap Anlaşması'nın akdedilmesi ve şirkete ait hisse 
senetlerinin satın alınmasına dair aldığı karar ve Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1989 yılına ait 82. maddesi 9. 
fıkrasına ve şirkete ait hisse senetleri ile ilgili olarak 2002 yılına ait Yayın Yönetmeliği'nin 5. maddesine göre yapılan duyuru 
ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.  

 
   

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. 

 



DO & CO Aktiengesellschaft, ISIN AT0000818802 
Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1989 yılına a it 82. maddesi 9. fıkrasına ve şirkete ait 
hisse senetleri ile ilgili olarak 2002 yılına ait Y ayın Yönetmeli ği’nin 5. maddesine göre yapılan 
duyuru  
 
Merkezi Viyana’da bulunan DO & CO Aktiengesellschaft (önceki adı: DO & CO Restaurants & 
Catering Aktiengesellschaft) isimli anonim şirket 5 Temmuz 2012 tarihli 14. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nın 8.Gündem maddesine dair karar almıştır: 
 
a) Yönetim Kurulu, Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi ve 1a ve 1b 

fıkralarına göre, kendisine ait hamiline veya nama yazılı hisse senetlerini, 5.7.2012 tarihinden 
itibaren 30 ay içerisinde, borsa üzerinden ve borsa dışından esas sermayenin %10’una kadar, 
her bir hisse senedi başına 15,-- Avro (on beş Avro) tutarında asgari değerden ve 50,-- Avro 
(elli Avro) tutarında azami değerden satın almakla yetkili kılınmıştır. Bu satın almanın amacı, 
şirkete ait hisse senetleri ile ticaret yapmak değildir. Söz konusu yetki tamamen, kısmen ya da 
birden fazla miktarlar halinde şirket ve bağlı ortaklıklar tarafından (Avusturya Ticaret 
Yasası’nın 228. maddesi 3. fıkrası gereğince) bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket 
hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.  
 

b) DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın Yönetim Kurulu, kendisine ait hisse 
senetlerinin borsa üzerinden satın alınmasına karar verebilir, ancak bir sonraki adım olarak 
Gözetim Kurulu alınan bu karar hakkında bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dışından 
satın alınması ise, alım yapılmadan önce Gözetim Kurulu’ndan alınacak onaya tabidir.  

 
c) Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde Anonim Şirketler Yasası’nın 

65. maddesi 1b fıkrasına göre, Gözetim Kurulu’nun onayı ile, kendisine ait hisse senetlerini 
elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde 
başka bir şekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden çıkartılması ile ilgili, hissedarların tekrar 
alım hakları hariç kılınmak suretiyle (geri alım hakkı) karar almakla ve elden çıkarma 
koşullarını belirlemekle yetkili kılınmıştır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla 
miktarlar halinde  şirket ve bir bağlı ortaklık (Avusturya Ticaret Yasası’nın 228. maddesi 3. 
fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar 
tarafından uygulanabilir.  

 
DO & CO Aktiengesellschaft, merkezi Münih’te bulunan UniCredit Bank AG ile akdedilen Total Return 
Equity Swap anlaşması kapsamında, kendisine ait hisse senetlerini satın alma hakkını elde ettiğini 
duyurmaktadır. UniCredit Bank AG ile yapılan söz konusu anlaşma, 5.7.2012 tarihli 14. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nda kararlaştırıldığı üzere DO & CO AG isimli anonim şirketinin 974.400 adet hisse 
senedinin geri alım hakkını kapsamaktadır. 5.7.2012 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu 
tarafından sunulan 12.6.2012 tarihli raporda da belirtildiği gibi, bu anlaşmanın amacı yapılacak olan bir 
veya birden fazla şirket alımıdır.  
 
Bu kapsamda, 2002 yılına ait Yayın Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre gerekli bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 
 
 
Genel Kurul Toplantı tarihi    5.7.2012 
 
Yetki kararının duyurulduğu tarih ve yer  Viyana Resmi Gazetesi’nde 7./8.7.2012 

tarihlerinde 
 
Başlangıç tarihi ve tahmini süre Bu duyuru gerçekleştikten sonra en erken 3 

borsa iş gününden, sözleşmenin yürülüğe 
girdiği 12 aylık sürenin bitim tarihi olan 
20.12.2014 tarihine kadar 

 
Hisse senedi türü     Hamiline yazılı hisse senetleri,  

ISIN 0000818802 
 
Planlanan hacim 974.400 adet hisse senedi. Bu sayı 

20.12.2013 tarihli esas sermayenin %10’una 
tekabül etmektedir. 



 
Bir hisse senedi için en yüksek ve en düşük tutar Her bir hisse senedi için 30,80 Avro ila 50,00 

Avro’ya kadar 
 
Geri alımın türü ve amacı Yönetim Kurulu’nun, 5.7.2012 tarihli Genel 

Kurul Toplantısı’nda sunduğu 12.6.2012 tarihli 
raporda belirttiği gibi, bir veya birden fazla 
şirket alımının borsa dışı gerçekleşmesi 

 
DO & CO’nun kote edilmiş  hisse senetleri   
üzerindeki etkisi Yok 
 
 
 
2002 yılına ait Yayın Yönetmeliği’nin 5. maddesi 4. fıkrasına istinaden: 2002 yılına ait Yayın 
Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre duyurulacak işlem detayları ve de 2002 yılına ait Yayın 
Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre duyurulacak tüm değişiklikler, DO & CO Aktiengesellschaft’ın 
internet sitesi üzeriden (www.doco.com) yayınlanacaktır. 
 
Sorularınız için: 
DO & CO Aktiengesellschaft 
Yatırımcı İlişkileri 
Mag. Daniela Schrenk 
Tel: +43 1 74000-0 
e-mail: daniela.schrenk@doco.com 



DO & CO Aktiengesellschaft, ISIN AT0000818802 
Yönetim Kurulu’nun Total Return Equity Swap Anla şması’nın akdedilmesi ve şirkete ait hisse 
senetlerinin satın alınmasına dair aldı ğı karar 
 

Merkezi Viyana’da bulunan DO & CO Aktiengesellschaft (önceki adı: DO & CO Restaurants & 

Catering Aktiengesellschaft) isimli anonim şirketin 5 Temmuz 2012 tarihli 14. Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’nda alınan kararla; Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren 30 ay içerisinde 

kendisine ait hisse senetlerini, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından, yasalarca izin verilen 

azami boyutta, her bir hisse senedi başına 15,-- Avro tutarında asgari değerden ve 50,-- Avro 

tutarındaki azami değerden satın almakla yetkili kılınmıştır. Verilen bu yetkiye göre borsa dışından 

yapılacak alımlar, alım yapılmadan önce Gözetim Kurulu’ndan alınacak onaya tabidir. 

Bu karar 7./8. 7.2012 tarihlerinde Viyana Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 

DO & CO Aktiengesellschaft’ın Yönetim Kurulu 20.12.2013 tarihinde, kendisine ait hisse senetlerini 

satın alma yetkisini kullanmaya karar vermiştir. UniCredit Bank AG isimli anonim şirketle yapılan Total 

Return Equity Swap Anlaşması’na göre DO & CO Aktiengesellschaft şirketi kendisine ait  974.400 adet 

hamiline yazılı hisse senedini (20.12.2013 tarihinde esas sermayenin %10’una tekabül eden), borsa 

dışından, her bir hisse senedi için asgari 30,80 Avro ve azami 50,00 Avro ödemek kaydıyla, söz 

konusu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde (20.12.2014 tarihine kadar) geri 

satın alma hakkı elde etmiştir. DO & CO Aktiengesellschaft’ın, yapılan anlaşmasının vadesi 

geldiğinde, hisse senetlerini satın alması ya da almaması durumunda, UniCredit Bank AG ile 

kararlaştırılmış olan alım fiyatı  ve satış üzerinden elde edilen gelir arasındaki olası bir eksi fark tutarını 

UniCredit Bank AG şirketine tazmin etmekle yükümlüdür. Artı fark oluşması durumunda, aynı şekilde 

UniCredit Bank AG, söz konusu tutarı DO & CO Aktiengesellschaft şirketine tazmin etmekle 

yükümlüdür. DO & CO Aktiengesellschaft, Total Return Equity Swap Anlaşması’na konu olan hisse 

senetlerinin faydalarına ve risklerine sahiptir. 

Total Return Equity Swap anlaşmasının akdedilmesi ve kendisine ait hisse senetlerinin satın alınması, 

Yönetim Kurulu’nun 5.7.2012 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda sunduğu 12.6.2012 tarihli raporunda 

belirttiği gibi, bir veya birden fazla şirket alımını diğer hissedarların satma opsiyonunun hariç kılınması 

suretiyle amaçlamaktadır. 

DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin Gözetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun aldığı bu kararı 

onaylamıştır. 

 

  


