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Yönetim Kurulu’nun Total Return Equity Swap Anla şması’nın zamanından önce 
feshedilmesi ve şirkete ait hisse senetlerinin satın alınmasına dair  aldığı karar 
 
20.12.2013 tarihli bildiri ile duyurulduğu üzere, DO & CO Aktiengesellschaft 20 Aralık 2013 
tarihinde UniCredit Bank AG ile, DO & CO Aktiengesellschaft’a ait hamiline yazılı (esas 
sermayenin %10’una tekabül eden) ve DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin bir yıl 
içerisinde UniCredit Bank AG’den 974.400 adet hisse senedini borsa dışından, 30,375 Avro 
tutarında sabit bir alım fiyatıyla satın almayı yetkili kılan 974.400 adet hisse senedi hakkında 
Total Return Equity Swap Anlaşması akdetmiştir. DO & CO Aktiengesellschaft, Total Return 
Equity Swap Anlaşması’nın vadesi geldiğinde, (DO & CO Aktiengesellschaft’ın hisse 
senetlerini kararlaştırılan satış fiyatından satın almakla yükümlü bulunduğu) fiziksel 
mutabakat veya (hisse senetlerinin UniCredit Bank AG tarafından satışa çıkartıldığı ve  
DO & CO Aktiengesellschaft ile UniCredit Bank AG arasında kararlaştırılan fiyatla UniCredit 
Bank AG tarafından elde edilen satış geliri arasındaki farkın ya UniCredit Bank AG tarafından 
iade edileceği veya DO & CO Aktiengesellschaft tarafından UniCredit Bank AG’ye tazmin 
edileceği) nakit mutabakat yolunu seçebilir. DO & CO Aktiengesellschaft şirketi bunun 
haricinde Total Return Equity Swap Anlaşması’nı her zaman feshetme hakkına da sahiptir. 
Total Return Equity Swap Anlaşması’nın akdi, DO & CO Aktiengesellschaft’ın 5 Temmuz 
2012 tarihli 14. Olağan Genel Kurul Toplantısında kararı alınan yetkilendirmeler ve Yönetim 
Kurulu’nun, diğer hissedarların hisse senetlerini satma opsiyonunun hariç kılınması suretiyle 
bir veya birden fazla şirketi satın alma amacını ifade ve beyan ettiği 12 Temmuz 2012 tarihli 
raporun esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. 
 
DO & CO Aktiengesellschaft, 3 Temmuz 2014 tarihli 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
aldığı kararla Yönetim Kurulu’nu, kararın alındığı tarihten itibaren 30 ay boyunca 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 tutarında ve azami 60,00 Avro tutarındaki değerden 
kendisine ait hisse senedini satın almakla yetkili kılmıştır. İşbu yetkili kılma kararı vasıtasıyla 
borsa dışından satın alınacak hisse senetleri, Gözetim Kurulu’nun onayına tabidir. Bu karar 4 
Temmuz 2014 tarihinde Bloomberg, Reuters ve Dow Jones Newswire isimli elektronik bilgi 
sağlayıcı sistemlerinde yayınlanmıştır. 
 
DO & CO Aktiengesellschaft’ın Yönetim Kurulu, 19 Eylül 2014 tarihinde kendisine ait hisse 
senetlerini satın alma yetkisini kullanmaya, UniCredit Bank AG ile akdedilen Total Return 
Equity Swap Anlaşması’nı zamanından önce feshetmeye ve UniCredit Bank AG şirketinden 
DO & CO Aktiengesellschaft’a ait 974.400 adet hisse senedini, her bir hisse senedine 30,375 
Avro ödemek suretiyle satın almaya karar vermiştir. Söz konusu hisse senetlerinin alımı, 
öncelikle Yönetim Kurulu’nun 21 Mayıs 2014 tarihli, diğer hissedarların hisse senetlerini 
satma opsiyonunun hariç kılınması suretiyle bir veya birden fazla şirketi satın alma amacına 
uygun olarak gerçekleştirilecektir.  
 
DO & CO Aktiengesellschaft’ın Gözetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun aldığı bu kararı 
onaylamıştır. 
 


