
 
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 

 
GERİ ALIM PROGRAMI 

 
GERİ ALIMIN AMACI:  
 
Sermaye piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar neticesinde, Şirket hisselerimizin Borsada oluşan 
değerleri faaliyetlerimizin gerçek performansını yansıtmaması ihtimali ve bu nedenle yatırımcılarımızı 
korumak ve gerçek değere uygun fiyat oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından hazırlanmış olan II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında önümüzdeki dönemde 
borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi 
hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yapacağı yeni 
düzenlemeler çerçevesinde bu politika revize edilecektir.  
 
GERİ ALIM PROGRAMININ UYGULANACAĞI SÜRE:  
 
Şirketin bu program çerçevesinde geri alım yaptığı payları elde tutma süresi azami üç yıl olarak 
belirlenmiş olup, bu süre içerisinde elden çıkarılamayan paylar sermaye azaltımı yapmak suretiyle 
iptal edilir.  
 
GERİ ALIMA KONU AZAMİ PAY SAYISI:  
 
Geri alınabilecek azami pay sayısı Şirket’in paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oran dikkate 
alınarak öngörülmüştür. Geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlar dahil çıkarılmış 
sermayenin %10’unu aşamaz. 
 
Buna göre, 50.000.000 adet ödenmiş sermayemizin %5’ine denk gelen 2.500.000 adet pay için üç yıl 
içerisinde elden çıkarılacak şekilde geri alım yapılabilir.  
 
Geri alınan paylar bilançoda öz kaynaklar altında bir indirim kalemi olarak izlenir ve konsolide 
finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamalar yapılır. Belirlenen oran program süresi içerisinde 
sermaye artırımı yapılması veya Kurul kararlarında oluşabilecek değişiklerle farklılaşabilir. Bu 
durumda yasal mevzuat uyarınca işlem yapılabilir.  
 
Geri alınan payların toplam bedeli, kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını 
aşamaz. 
 
Geri alım programında belirtilen azami pay sayısına ulaşılması durumunda program sonlandırılır.  
 
GERİ ALIMI İÇİN ALT VE ÜST FİYAT LİMİTLERİ:  
 
Payların geri alımında uygulanacak alt fiyat limiti 1,00 TL, üst fiyat limiti ise 4,00 TL olarak 
belirlenmiştir.  
 
Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, ayni 
düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde 
düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulacaktır. 
 
GERİ ALINAN PAYLARIN SATIŞ ESASLARI:  
 
Geri alınan payların satışı Yönetim Kurulu’nun program süresi içerisinde alacağı karar ile 
belirleyeceği tarihlerde satılabilir. Yönetim Kurulumuz geri alınan payların tamamını elden 
çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta yetkilidir.  
 



GERİ ALIM İÇİN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI VE KAYNAĞI:  
 
Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinde elde edilecek kazançlardan yaratılacak azami 
10.000.000 TL fon tutarı belirlenmiştir.  
 

GERİ ALIM İÇİN YETKİLENDİRME :  

 
Yönetim Kurulu’na 36 ay süre ile yetki verilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimiz alımlar için şirketimiz 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ yetkilendirilmiştir.  
 
Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 36 ay boyunca pay geri alımı 
ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda 
yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha 
fazla geri alım programı gerçekleştirebilir. 
 
PAY FİYAT BİLGİLERİ:  
 
Yıllık En Yüksek Fiyat :      3,47 
Yıllık En Düşük Fiyat :       1,27 
Yıllık Ağırlıklı Ortalama Fiyat :     2,35 
Son Üç Aylık En Yüksek Fiyat :     3,47 
Son Üç Aylık En Düşük Fiyat :      2,76 
Son Üç Aylık Ağırlıklı Ortalama Fiyat :   3,04 
 
GERİ ALIM PROGRAMININ ONAYA SUNULACAĞI GENEL KURUL TARİHİ:  
 

Hazırlanan Geri Alım Programı yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul’un 
onayına sunulacaktır.  
 


