
 

 

 

Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 

Özet Bilgi 

Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yapılan açıklama 

 

 

Özel Durum Açıklaması (Genel)  

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No) 

Bildirim İçeriği  

Açıklamalar  

 

DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank’tan aldığı bildirimi duyurmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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. 

  

Gönderim Tarihi Bildirim Tipi 

30.07.2020 17:58:06 ÖDA 



 

2018 yılı Menkul Kıymetler Kanunu’nun 130. ile 134. maddeleri 

uyarınca pay sahipliği bildirisi 

 

Oslo, Norveç, 30.07.2020 

 

Genel Bakış 

 Bildiri sürenin bitiminden sonra gerçekleştirilecektir 

Dikkat: 2018 yılı Menkul Kıymetler Kanunu’nun 137. maddesi uyarınca, pay sahipliği 

bildirme yükümlülüğünün ihlal edilmesi durumunda, oy kullanma haklarının askıya 

alınacağının dikkate alınması gerekmektedir. 
 

1. İhraççı: DO & CO Aktiengesellschaft 

2. Duyurunun nedeni: Hisse senetlerinin satın alınması / elden   çıkartılması 

3. Bildirim yükümlülüğü bulunan şahıs  

Unvanı: Norges Bank 

Merkezi: Oslo 

Ülke: Norveç 

4. Hissedarların unvanları:   

5. Eşiğin geçildiği/eşiğe ulaşıldığı tarih: 29.7.2020 

 

6. Bildirim yükümlülüğü bulunan şahsın genel durumu 

  
Hisse 

senetlerine ait 
oyların %’si (7.A) 

Finansal ve diğer 
enstrümanları temsil 

eden oy haklarının %’si 
(7.B.1 + 7.B.2) 

 
Her ikisinin % 

bazına toplamı  
 (7.A + 7.B) 

 
İhraççıya ait oy 
haklarını toplam 

sayısı 

Eşiğin geçildiği/eşiğe 
ulaşıldığı tarihteki durum 

 
%1,81 

 
%2,06 

 
%3,88 

 
9 744 000 

Önceki bildirimin 
yapıldığı tarihteki durum        

(mevcut ise) 

 
%2,20 

 
%2,06 

 
%4,26 

 

 

  



Detaylar 

7. Eşiğin geçildiği/eşiğe ulaşıldığı tarihte sahip olunan enstrümanlar hakkında detaylar: 
 

A: Hisse senetlerine ait oy kullanma hakları 

 

Hisse senetlerinin 

ISIN kodu 

Oy kullanma haklarının sayısı Oy kullanma haklarının %’si 

Doğrudan 
(2018 yılı Menkul 

Kıymetler 
Kanunu’nun 130. 

maddesi) 

Dolaylı 
2018 yılı Menkul 

Kıymetler 
Kanunu’nun 133. 

maddesi) 

Doğrudan 
(2018 yılı Menkul 

Kıymetler 
Kanunu’nun 130. 

maddesi) 

Dolaylı 
2018 yılı Menkul 

Kıymetler 
Kanunu’nun 133. 

maddesi) 

AT0000818802 150 000  %1,54  

AT0000818802 
(teminat) 

26 825  %0,28  

Ara toplam A 176 825 %1,81 

 

 

B 1: 2018 yılı Menkul Kıymetler Kanunu’nun 131. maddesi 1. fıkrası 1. satırı uyarınca finansal 
/ diğer enstrümanlar 

 
Enstrümanın türü 

 
Sona erme tarihi 

 
Uygulama süresi 

Satın alınabilecek oy 
kullanma haklarının 

sayısı 

 
Oy kullanma 

haklarının %’si 

Ödünç verilen paylar Mevcut Değil  Her zaman 201 041 %2,06 

  Ara toplam B.1 201 041 %2,06 

 

 

B 2: 2018 yılı Menkul Kıymetler Kanunu’nun 131. maddesi 1. fıkrası 2. satırı uyarınca 
finansal / diğer enstrümanlar 

 
Enstrümanın türü 

 
Sona erme 

tarihi 

 
Uygulama 

süresi 

 

Fiziksel veya nakit 
takas 

 
Oy hakkı sayısı 

Oy kullanma 
haklarının %’si 

      

   Ara toplam B.2   

 



8. Bildirim yükümlülüğü bulunan şahısla ilgili bilgi: 

 Bildirim yükümlülüğü bulunan şahıs (3. madde) bir gerçek/tüzel kişi tarafından kontrol 

edilmez ve ihraççıda doğrudan veya dolaylı olarak enstrümanlara sahip başka bir şahsı da 

kontrol etmez.  

 Üzerlerinden oy kullanma haklarının ve/veya finansal / diğer enstrümanların sahip 

olunduğu kontrol edilen kuruluşların, kontrol eden en üst gerçek veya tüzel kişiyle 

başlamak suretiyle, tam zinciri:  

 

9. Oy kullanma hakkı vekaletnamesi verilmesi durumunda 

Genel kurul toplantısının tarihi: - 

Genel kurul toplantısından sonra oy kullanma hakları: Oy kullanma haklarına tekabül eder  

 

10. Diğer açıklamalar: 

- 

 

 Oslo, Norveç 30.7.2020 

 


