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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi

: Stephansplatz 12, 1010 Viyana, Avusturya

Telefon ve Faks Numarası

: 0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272

E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası

: headoffice@doco.com
: 0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
mı?

: Hayır

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu'nun kendisine ait hisse senetlerinin satışı hakkında aldığı
: karar ve 2002 yılına ait Yayın Yönetmeliği'nin 5. Maddesine göre yapılan
duyuru

AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulu'nun kendisine ait hisse senetlerinin satışı hakkında aldığı karar ve 2002 yılına ait Yayın Yönetmeliği'nin 5. Maddesine göre
yapılan duyuru ekte pdf dosyaları olarak yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan 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, A-1010 Viyana, Stephansplatz 12
ISIN AT0000818802
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.

DO & CO Aktiengesellschaft, A-1010 Viyana, Stephansplatz 12
ISIN AT 000818802
Yayın Yönetmeliği’nin 5. Maddesine göre yapılan duyuru
DO & CO Aktiengesellschaft, DO & CO Aktiengesellschaft’ın 3.7.2014 tarihli 16. Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar sonucunda tanınan yetki dolayısıyla, DO & CO
Aktiengesellschaft’a ait (esas sermayenin %10’una tekabül eden) 974.400 adet hisse
senedini 26.9.2014 tarihinde 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
Anonim Şirketler Yasası’nın 65. Maddesi 1b fıkrasına göre, Gözetim Kurulu’nun onayı ile,
kendisine ait hisse senetlerinin elden çıkarıltması veya kullanması 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. Söz konusu yetki tamamen veya kısmen veya birden
fazla kısımlar halinde, bir veya birden fazla amaç doğrultusunda, Şirket, bağlı ortaklıkları
veya Şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.
DO & CO Aktiengesellschaft Yönetim Kurulu, 31.10.2014 tarihinde kendisine ait hisse
senetlerinin borsa dışından satışına dair kendisine verilen yetkiden yararlanma ve DO & CO
Aktiengesellschaft’a ait 974.400 adede kadar hisse senedini, diğer hissedarların satın alma
hakkını kısıtlamak suretiyle, hızlandırılmış ön talep toplama yöntemiyle seçilecek
yatırımcılara satma kararı almıştır.
Bu bağlamda 2002 yılına ait Yayın Yönetmeliği’nin 5. Maddesine göre aşağıdaki bilgiler
sunulmaktadır:
Genel kurulun aldığı yetkilendirme kararının tarihi:

3 Temmuz 2014

Yetkilendirme kararının duyuru tarihi ve şekli:

4 Temmuz 2014; Bloomberg,
Reuters ve Dow Jones Newswire
gibi
elektronik
bilgi
yayma
sistemleri

Satış programının başlangıç tarih
ve tahmini süresi:

6 Kasım 2014 tarihinden 31 Aralık
2014 tarihine kadar

Hisse senedi türü:

Hamiline yazılı hisse senetleri;
ISIN AT 000818802

Planlanan hacim:

974.400 adede kadar hisse
senedi. Bu, 31 Ekim 2014 tarihli
esas sermayenin %10’udur

Her bir hisse senedi başına ödenecek asgari
ve azami tutar:

Her bir hisse senedi başına 40,00
Avro ila 60,00 Avro

Satışın türü ve amacı:

DO & CO hisse senedinin kotasyonu üzerindeki
etkileri:

Diğer hissedarların satın alma
hakkının kısıtlanması suretiyle,
hızlandırılmış ön talep toplama
yöntemiyle,
17
Ekim
2014
tarihinde
DO
&
CO
Aktiengesellschaft’ın web sitesinde
(www.doco.com)
duyurulan
Yönetim
Kurulu
Raporu’nda
belirtilen amaçlara ulaşmak için
borsa dışından satış.
Bulunmamaktadır.

2002 yılına ait Yayın Yönetmeliği’nin 5. Maddesi 4. fıkrasına göre uyarı: 2002 yılına ait Yayın
Yönetmeliği’nin 7. Maddesine göre yayınlanacak işlem detayları ve de bulunması halinde,
2002 yılına ait Yayın Yönetmeliği’nin 6. Maddesine göre yayınlanacak tüm değişiklikler, DO &
CO Aktiengesellschaft’ın web sitesinde (www.doco.com) yayınlanacaktır.
Sorularınız için:
DO & CO Aktiengesellschaft
Yatırımcı İlişkileri: Özge Aydemir, Tel: +90 212 463 5700
E-mail: ozge.aydemir@doco.com

