GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI
Şirketimizin; yatırımcılarını korumak, istikrarlı ve gerçek değere uygun fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacı ile kendi
paylarını satın almasını gerektirecek koşulların oluşması durumunda uyacağı ilke ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

A. Yetkilendirme ve Geri Alım Programı
Geri alım yapılabilmesi için Genel Kurulun Yönetim Kurulunu yetkilendirmesi esastır. Söz konusu yetki, Yönetim
Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programının Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Bu
şekilde yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkiyi belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir. Genel Kurul
tarafından onaylanmış geri alım politikasının süresi azami 3 yıldır.

i.

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve onay için genel kurula sunulacak geri alım programında;
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

Geri alımın amacı
Geri alım programının uygulanacağı süre
Geri alıma konu azami pay sayısı
Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı
Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endekslenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst
fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl
dikkate alınacağı
Geri alım programı süresince geri alınan payların satış esasları
Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı
Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile bir önceki alım programın
sonuçları
Geri alım programının Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin
açıklamaları
Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi
İlişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı faydaları içeren hususlara yer verilir.

ii.

Geri alım programının onaylanacağı Genel Kurul toplantılarında, esas sözleşmede daha ağır nisaplar öngörülmediği
takdirde TTK’nın 418. maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

iii.

Şirketimiz, “Geri Alınan Paylar Tebliği”nin (“Tebliğ”) 5. Maddesinin 5. fıkrasında tanımlandığı üzere yakın ve
ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla Genel Kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan Yönetim Kurulu
kararıyla da, ilgili “Tebliğ”in 12. Maddesinde belirtilen kamuyu aydınlatmaya ilişkin yükümlülüklere uymak şartıyla
geri alım yapabilir. Genel Kurulca onaylanmış bir geri alım programı olmadan Yönetim Kurulunun yakın ve ciddi bir
kayıptan kaçınmak amacıyla aldığı geri alım kararı yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçerlidir.

iv.

Yakın ve ciddi bir kaybın varlığı dışındaki hallerde Yönetim Kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için Sermaye
Piyasası Kurulunun (“SPK”) onayı alınacaktır.

v.

Yukarıda sayılan hususlara ek olarak, geri alım sürecinde uyulması gereken işlem esasları ve kullanılması gereken
formlar konusunda “ Tebliğ”in ilgili hükümleri esas alınacaktır.

B. Geri Alınan Paylara İlişkin İşlem Sınırları ve Kurul Sınırlamaları
i.

ii.
iii.

Geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin yüzde onunu
aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi
olarak dikkate alınmaz.
Geri alımı yapılan paylar borsada işlem gören paylar olup, geri alım işlemleri yalnızca borsanın ortaklık paylarının
işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilir.
Geri alınan payların toplam bedeli, “SPK” düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların
toplam tutarını aşamaz.

iv.

v.

Genel Kurul tarafından onaylanmış bir geri alım programının bulunması halinde bu program süresince veya
“Tebliğ”in 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla Genel Kurul
yetkilendirmesi olmadan Yönetim Kurulu kararıyla geri alım kararı alınması durumunda, ortaklığın yönetim
kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından ortaklık paylarının borsada
satış işlemi gerçekleştirilemez.
“Tebliğ”in 11. Maddesinin 1.fıkra hükmü saklı kalmak üzere, bahsi geçen “Tebliğ”in 12 nci maddesinin 4. fıkrası
uyarınca açıklanan sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında veya bu “Tebliğ”in 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca
geri alım kararı alınması durumunda, ortaklıkta “SPK”nın özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari
sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından ortaklık paylarının borsada satış işlemi
gerçekleştirilemez.

C.Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü ;
i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.
a.
b.
c.
d.

Geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce
özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak Şirket internet sitesinde yayımlanır.
Onaya sunulmuş geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda
değiştirilmiş program, Genel Kurul tarihini izleyen ilk iş günü özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve
eşanlı olarak Şirket internet sitesinde yayımlanır.
Program uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, geri alım yapılması planlanan dönemin
başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum
açıklaması yapılır.
Her bir geri alım işlemi için; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal
tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarı, bu paylara
bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren özel durum açıklaması yapılır.
Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda; işlem tarihini izleyen iş günü
seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı, kalan payların sermaye
oranı, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarı, bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi hususlarını içeren özel durum
açıklaması yapılır.
“Tebliğ”in 12. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca açıklanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program
kapsamında veya bahsi geçen tebliğin 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca planlanan geri alımların tamamlanmasını
izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile
kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır.
Geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden
çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu
paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin
özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
Yönetim Kurulu tarafından yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla yapılacak geri alım işlemlerine ilişkin
olarak;
Geri alım işlemlerine başlanmasından en az iki iş günü önce özel durum açıklaması ile geri alım yapılacağı hususu,
söz konusu geri alımın amacı, geri alıma konu pay miktarı ve ödenecek azami tutar kamuya duyurulur.
Geri alımlar kapsamında ve geri alımların tamamlanması üzerine gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
Geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki “Tebliğ”in 12. Maddesinin 7. Fıkrasındaki
bilgiler ilk Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.
“Tebliğ” kapsamında yapacakları özel durum açıklamalarına ilişkin olarak “Tebliğ”de hüküm bulunmayan hallerde
“SPK”nın özel durumlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

D.Geri Alınan Paylara İlişkin Haklar
i.
ii.

Geri alınan paylar Şirket genel kurullarında toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Geri alınan paylardan kaynaklanan bedelsiz paylara ilişkin hakları saklıdır. Şirketin elde ettiği bedelsiz paylar dahil
geri alınan payları, kar payı ve yeni pay alma hakkı hariç hiçbir pay sahipliği hakkı vermez. Geri alınan paylara
ilişkin yeni pay alma hakları, pazar açılması koşuluyla süresi içerisinde Şirket tarafından ilgili pazarda satılır.
Satılamayan yeni pay alma hakları nedeniyle kalan payların satış süreci ilgili düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilir.

E.Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması ve İtfası
i.
ii.
iii.

iv.

v.

vi.

Geri alınan paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar “Geri Alınan Paylar Tebliğin “9. maddesinin 1.
ve 3. fıkrasındaki şartlara uymak şartıyla süresiz olarak elde tutulabilir.
“Tebliğ”in hükümlerine aykırı olarak geri alınan paylar, geri alım tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde elden
çıkarılır. Bu süre boyunca satılamayan paylar sermaye azaltımı suretiyle itfa edilir.
“Tebliğ”in 16. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere geri alınan payların Şirketin ödenmiş veya
çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşan kısmı, herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz
ve her halükarda elde edilmelerinden itibaren üç yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre zarfında elden çıkarılmayan
paylar sermaye azaltımı suretiyle derhal itfa edilir.
Geri alınan paylar “Tebliğ”in 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca açıklanan süre hariç olmak üzere ilgili geri alım
programı süresince veya program sona erdikten sonra borsada satış yoluyla elden çıkarabilir. Geri alınan paylara
ilişkin borsanın toptan satışlar pazarında gerçekleştirilen satış işlemleri de borsada satış olarak kabul edilir. Bu
pazarda yapılacak üçüncü kişilere pay satışları ilgili pazardaki marjlar dahilinde gerçekleştirilir. İlişkili kişilere pay
satışında fiyat, borsanın toptan satışlar pazarı düzenlemeleri uyarınca belirlenecek baz fiyattan aşağı olamaz. Geri
alınan paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar için de aynı esaslar uygulanır.
Geri alım programının amaçları çerçevesinde, Şirket çalışanlarına yönelik pay edindirme programları ve paya
dönüştürülebilir veya pay ile değiştirilebilir sermaye piyasası araçları ile payların değiştirilmesi veya paya
dönüştürülmesi durumunda, “Tebliğ”in 19. Maddesinin 6. Fıkrasındaki borsada satışa ilişkin kısıtlamalar
uygulanmaz.
Geri alınan paylar “SPK”nın fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilir.

F.Geri Alınan Payların Muhasebeleştirilmesi
i. Geri alınan payların muhasebeleştirilmesinde “SPK”nın finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile
TMS/TFRS’ler esas alınır.
ii. Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak
sınıflandırılır. Geri alınan payların ve söz konusu yedek akçelerin finansal tablolarda gösterimi “SPK”
tarafından ilan edilen formatlar uyarınca yapılır. Bu fıkra kapsamında ayrılan yedekler, geri alınan paylar
satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

G.Sorumluluk
i. Şirketin “Geri Alınan Paylar Tebliği” kapsamında gerçekleştireceği işlemlerden Yönetim Kurulu üyeleri sorumludur.
İşbu politikalar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı esas alınarak hazırlanmış,
23.08.2013 tarih ve 29/954 sayılı ilke kararı ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede ilan edilerek
yürürlüğe giren” Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)” ile yeniden düzenlenmiştir. Bu politikalarda yer verilmeyen
hususlarda anılan Geri Alınan Paylar Tebliği ve İlke Kararı’na uygun hareket edilir. Kurul’un yapacağı yeni düzenlemeler
çerçevesinde bu politikalar da revize edilip güncellenir.
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.’nin “Kendi Paylarını Geri Alım Politikası” ve bu politikada yapılacak değişiklikler Yönetim
Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

EK/1

PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA PAYLARIN GERİ ALINMASINA
İLİŞKİN BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifi Suretiyle Geri Alım Yapacak Ortaklığa İlişkin Bilgiler:
a) Ticaret Unvanı:
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:
c) Adresi:
ç) Tel:
d) Faks:
e) Varsa Internet Sitesi / Diğer iletişim bilgileri:
f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:

Son durum itibarıyla ortaklık yapısı
Adı Soyadı / Ticaret
Unvanı

Sermaye Tutarı (TL)

Sermaye Tutarı (Adet)

Sermaye Oranı (%)

Toplam
(*)Varsa imtiyazlı paylar ve bunların sahipliği hakkında da bilgi sunulacaktır.

g) Yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

Son durum itibarıyla yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı

Görevi

Varsa Doğrudan veya Dolaylı Olarak
Ortaklık Sermayesinde Sahip Olduğu
Pay Tutarı (TL)

Oranı(%)

Geri alım bağlı ortaklık tarafından yapılacaksa, bu bölümdeki bilgilerin ayrı bir başlık altında ayrıca bağlı ortaklık
için de sunulması gerekmektedir.

2. Genel Kurul Tarafından Onaylanan Geri Alım Programına İlişkin Bilgi:
Genel kurul tarafından onaylanan geri alım programının detayları hakkında bu bölümde bilgi sunulur.
3. Geri Alıma Konu Paylara İlişkin Bilgi:
a) Adedi-Nominal değeri:
b) Tutarı:
c) Nama veya hamiline yazılı olmaları:
ç) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği:
d) Mevcut sermayeye oranı:
e) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplamı ile geri alıma konu
payların bedellerinin karşılaştırılmasına ilişkin bilgi:
4. Geri Alım Fiyatına İlişkin Bilgi:
Bu bölümde öncelikle değerleme raporuna ortakların ulaşabileceği yerler / internet sitesi hakkında bilgi verilir.
a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen geri alım fiyatı:
b) Fiyatın belirlenmesinde kullanılan değerleme raporuna ilişkin bilgiler:
c) Bedelin ödenme şekli: Nakit
5. Varsa Geri Alım İşlemine Aracılık Yapacak Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:
a) Ticaret Unvanı:
b) Adresi:
c) Tel:
ç) Faks:
d) Diğer iletişim bilgileri:
e) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler:
6. Pay Alım Teklifi Suretiyle Geri Alım İşlemlerinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler
7. Geri Alımın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:
Başlangıç tarihi ve saati:
Bitiş tarihi ve saati:
Geri alımın kaç gün süreyle açık kalacağı:
("Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben [.........] gün içerisinde bitecektir.")
8. Diğer Hususlar:
Ortaklık tarafından ara dönem finansal tablolar hazırlandı ise, bu tablolara ortakların ulaşabileceği yerler veya ilan
edildikleri internet sitesi hakkında bilgiye burada yer verilir.
Bunun dışında ortaklık yönetimi tarafından ortakların geri alım programına katılım kararını etkileyebileceği
düşünülen diğer hususlar veya bilgiler ile ilgili rapor vb. dokümanlara erişebilecek yerler hakkında da bu bölümde bilgi
verilir.Kurulun bilgi formuna eklenmesini uygun gördüğü hususlara da bu bölümde yer verilir.

