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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. 

 

  


