AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş
ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Geri Alınan
Paylar Tebliği” (“Tebliğ”) çerçevesinde pay geri alım politikasını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. Kurul’un
yapacağı yeni düzenlemeler çerçevesinde bu politikalar da revize edilip güncellenebilir.
Geri Alımın Amacı
Piyasalardaki mevcut dalgalanmalar neticesinde oluşan/oluşabilecek değer kayıplarının önüne geçmek ve aşırı fiyat
dalgalanmalarını azaltmak için, BIST II. Ulusal Pazarda işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü takdirde geri
alımının yapılabilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli “Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)”
çerçevesinde kendi paylarını satın alabilmesi amaçlanmaktadır.
Genel Kurul’dan Talep Edilen Yetki Süresi ve işlem Prosedürü
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 12 ay boyunca
pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda
yetkilidir.
Bu geri alım programı 28 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya
sunulacaktır.
Bu geri alım programı toplantı günleri hariç en az üç hafta önce yapılacak özel durum açıklaması ile kamuya
duyurulacak olup eşanlı olarak internet sitesinde yayınlanır. Genel kurul onayına sunulmuş geri alım programında
genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş geri alım programı genel kurul
tarihini izleyen iş günü içerisinde yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin
web sitesinde yayımlanır.
Program uyarınca geri alım işlemlerine başlamadan iki iş günü önce ortaklık geri alım yapılması planlanan dönemin
başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum
açıklaması yapılır.
Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem 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 varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum
açıklaması yapılır.
Satış işlemlerinde de 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 varsa bu paylara
bağlı imtiyazları, işlem tarihi, kalan payların sermayeye oranı ve gerçekleşen kazanç/kayıp tutarı özel durum
açıklaması ile kamuya açıklanır.
Şirket tarafından, geri alım programının sona ermesini izleyen 3 iş günü içerisinde de, geri alınan paylar için
ödenmiş olan azami ve ortalama değer, geri alımın maliyeti ve kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı, bu
payların sermayeye oranı özel durum açıklaması yapılır. Geri alım programının özeti mahiyetindeki bu bilgiler
ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur. Satış işlemlerinde de 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 Alınabilecek Azami Pay Sayısı ve Azami Pay Sayısına Ulaşılması
Geri alım programı kapsamında azami 1.000.000 adet payın geri alımı yapılabilir
Payların Geri Alımı için Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0,00 TL, üst fiyat limiti ise 5 TL’dir.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım programı 2015 yılı faaliyet gelirlerinden finanse edilecektir. 5.000.000,00.-TL tutarında bir fon
kullanılabilir.
Geri Alım Programının Şirketin Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkileri
Planlanan geri alım programının Şirketin finansal faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağı tahmin
edilmektedir.
Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi
30.04.2014 Son 1 yıl içindeki en düşük kapanış fiyatı 4.19 TL, en yüksek kapanış fiyatı 8.94 TL, Ağırlıklı ortalama
fiyatı 6,62 TL dir.

Son 3 Ayın En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi
Son 3 ay içindeki en düşük kapanış fiyatı 4,19 TL, en yüksek kapanış fiyatı 6,29 TL, Ağırlıklı ortalama fiyatı 5,21
TL dir
İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminden Sağlayacağı Faydalar
Yoktur.
Geri Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın
Sonuçları
Pay geri alımı ilk defa gerçekleştirilecektir.
Alımlar için Yetkilendirme
Geri alımlar için Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Şimşek yetkilendirilmiştir.
Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından sunulan geri alım programının Genel Kurul toplantısında onaylanması
suretiyle verilir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu koşulları değerlendirmek suretiyle Geri Alım Programını yetki
süresi içerisinde dilediği tarihte sonlandırmakta yetkilidir.

