ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı: TGS Dış Ticaret A.Ş.
Ortaklığın Adresi: Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul34 Plaza A Blok Kat:9 Güneşli
Bağcılar/İSTANBUL
Telefon ve Faks No: 212 644 58 58 - 212 504 84 15
Açıklama Tarihi: 16/08/2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı: Hayır
Özet Bilgi: Hisse Geri Alım Programı
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Yönetim Kurulu bugün itibariyle toplanarak 2013/24 sayılı kararıyla, şirket hisselerinin
borsada geri alınabilmesi amacıyla ekte yer alan geri alım programının oluşturulmasına ve yapılacak
ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret A.Ş

TGS DIŞ TİCARET A.Ş
ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI
Geri Alım Programının Amacı
Şirketimizin borsadaki pay fiyatları üzerinde, piyasa koşulları veya diğer şartlara bağlı olarak
oluşabilecek aşırı dalgalanma veya değer düşüklüğünün önlenmesi amacıyla bu geri alım programı
oluşturulmuştur. Mevcut şartlar değerlendirilerek gerek görüldüğünde bu program çerçevesinde
borsadaki şirket paylarının geri alınması planlanmaktadır.
Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı
Mevzuatta (SPK 10.08.2011 Tarih 26/767 Sayılı Karar) azami pay alım miktarı ödenmiş sermayenin
%10 ‘u kadar belirlenmiştir. Bu kapsamda azami 750.000 adet şirket hissesi geri alınabilecektir. Bu
geri alım programı süresince mevzuat değişmesi veya sermaye artırılması durumunda ilgili rakamlara
göre geri alım yapılabilir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 6.000.000,-TL
tutarında bir fon kullanılabilir. Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767
sayılı "Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar” kapsamında,
iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi (özkaynak), en az
ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek
akçelerin toplamı kadar olabilecektir.
Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımında alt fiyat limiti 2.00-TL, üst fiyat limiti 8.00-TL‘dir.
Geri Alınacak Payların İtfası
Mevcut mevzuat hükümlerine göre geri alım programı kapsamında geri alınan paylar ile söz konusu
paylar çerçevesinde edinilmiş bedelsiz paylar, program sona erdikten sonra borsada satılmaması
durumunda azami 5 yıllık elde tutma süresinin sonunda sermaye azaltılarak iptal edilecektir. Geri
alınan paylar ve ilgili bedelsiz payların iptali geri alım programının sona ermesinden sonra yürürlükte
olan mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.
Geri Alım Programı İçin Yetki Süresi ve Sona Ermesi
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18
ay boyunca pay geri alımı yapabilir. Bu tarihten daha önce gerekli görülmesi durumunda Yönetim
Kurulu programı sonlandırmaya yetkilidir. Geri alım programının sona ermesinden sonra da geri
alınan paylara ilişkin tüm gerekli işlemler için Yönetim Kurulu yetkilidir.
Geri Alım İçin Yetkilendirme
Alımlar için şirket personeli Sayın Engin NUKAN münferiden yetkilendirilmiştir.
Geri Alım Programı ‘nın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi
Geri alım programı yapılacak ilk olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında onaya
sunulacaktır.

