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: 22/01/2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı: Hayır
Özet Bilgi: Hisse Geri Alım Programı (Güncelleme)
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
22.01.2014 tarihli gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulda, 13.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
teklif edilen Hisse Geri Alım Programı görüşülmüştür. Bununla birlikte 3 Ocak 2014 tarihinde SPK 'nun
II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği yayınlanmıştır. İlgili tebliğe uyum sağlanması amacıyla, program
ana hatlarının aynı bırakılması şartıyla ekte yer alan şekilde güncellenmesi görülüşmüş ve ortaklarca
oy birliği ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret A.Ş

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.

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
SPK ’nun II-22.1 sayılı tebliği ile 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. Şirket tarafından bu geri alım programından önce alınmış ve elden
çıkarılmamış pay bulunmamaktadır.
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. Her halükarda geri alım için kullanılacak toplam tutar SPK
mevzuatına göre hazırlanmış, genel kurul onayından geçmiş en son yıllık mali tablolarda yer alan,
kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.
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. Fiyat düzeltmeleri
neticesinde geri alım için uygulanacak fiyat aralığı sabit kalacaktır.
Geri Alınacak Payların İtfası
Mevcut mevzuat hükümlerine göre geri alım programı kapsamında geri alınan paylar ile söz
konusu paylar çerçevesinde edinilmiş bedelsiz paylar, SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği
esaslarınca borsada satılabilir. Ortaklık satmadığı payları süresiz olarak elinde tutabilir veya
sermaye azaltımı yolu ile bu payları ve bu paylara bağlı olarak edindiği payları iptal edebilir. 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 alıma konu azami pay sayısına ulaşılması
durumunda program sona erdirilir. Geri alım programının sona ermesinden sonra da geri alınan
paylara ilişkin tüm gerekli işlemler için Yönetim Kurulu yetkilidir.
Programın ortaklığın finansal durumu ve faaliyetleri üzerindeki etkisi
Geri alım programı ortaklığın faaliyetleri sonuçları üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Geri
alınan payların ortaklığın finansal durumuna negatif bir etki yapması beklenmemektedir.
Yıllık ve son üç aylık en yüksek, en düşük ve ortalama pay fiyatları
Paylar yıllık en yüksek 9.44-TL, en düşük 2.66-TL ve ortalama 4.55-TL, son 3 aylık en yüksek 8.14TL, en düşük 3.69-TL ve ortalama 5.88-TL fiyat seviyesini görmüştür.
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 22 Ocak 2014 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı ile yürürlüğe girmiştir.

