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uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
BAŞKANLIĞI’NA
İSTİNYE  /  İSTANBUL

Şirket Yönetim Kurulunun 11.08.2011 tarih ve 826 sayılı toplantısında;

Son günlerde yurt dışında başlayan ekonomik krizin ülkemize yansıması sonucu 
İMKB’de işlem ve fiyatların sıra dışı hareketlendiği gözlenmiştir.

Bunun sonucu olarak da sermaye piyasası kurulunun 10.08.2011 tarihli 26/767 sayılı 
kararı şirketlerin kendi hisselerini satın alma hususunda yaptığı açıklamayı olağan dışı bir 
toplantı yaparak değerlendiren yönetim kurulumuz, İMKB’de son gelişmelerden dolayı 
oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı 
gerçeğinden yola çıkarak;

Şirketimizin hisse senedinin aşırı fiyat hareketlerine maruz kalmasının önüne geçilmek 
üzere hisselerimizden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 5’ini kapsayan 
4.356.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 6.000.000 TL 
fon ayrılarak gerektiğinde geri alınmasında yarar görülmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı “Şirketlerin Kendi 
Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar”ında belirtilen hisselerin 
geri alınmasında Yönetim Kuruluna Genel Kuruldan yetki alınması hususunun zaman 
alacağı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulunun 26/767 sayılı İlke Kararının n 
maddesi ve alt bentlerine dayanarak ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında Genel 
Kurulun bilgisine sunmak kaydıyla Şirketimiz hisselerinin azami % 5’inin 16.08.2011 
tarihinden itibaren gerek görüldüğünde geri alınmasına 

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde 
yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 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.
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