
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.(AVOD A.Ş.) 

PAY GERİ ALIM PROGRAMI  

 

1. Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılacak pay geri alımlarının amacı; Dışsal 

faktörlerin olumsuz etkisiyle, AVOD A.Ş.’nin Borsa’daki fiyat hareketleri neticesinde 

oluşan Şirket Değeri, belirli dönemlerde fiili performans sonuçlarının gerektirdiği 

“gerçek” Şirket Değeri’nin altında kalabilmektedir. Bu tip özellik arz eden dönemlerde 

Şirket’in kendi paylarını satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir 

yatırım tercihi haline gelebilmektedir. Genel kurulun tanıdığı yetki ile Geri Alım 

Programı süresi içerisinde Borsa’da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve 

şartlar oluştuğunda Şirket’in kendi paylarını Borsa’dan satın almak suretiyle yatırım 

yapabilmesi amaçlanmaktadır. 

2. Bu Pay Geri Alım Programı’nın uygulanacağı süre 3 yıldır. 

3. Bu Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alıma konu azami pay sayısı, SPK’nın 

Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 9.maddesi uyarınca daha önceki alımlar dahil Şirket 

çıkarılmış sermayesinin %10’una kadardır, 

4. Bu Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması 

sonrası program sonlandırılacaktır.  

5. Bu Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alıma konu paylar için sabit olarak 

belirlenen alt ve üst fiyat limitleri 0,50 TL ve 4,00 TL’dir. Pay fiyatının düzeltilmesini 

gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, belirtilen alt ve üst fiyat limitleri, 

Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri çerçevesinde düzeltilecektir.  

6. Bu Pay Geri Alım Programı süresince geri alınacak payların satış esasları 

belirlenmemiştir.  

7. Bu Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı 

8.000.000 TL’dir ve şirket kaynakları ile karşılanacaktır.  

8. - Geri alınan payların muhasebeleştirilmesinde Kurul’un finansal raporlamaya ilişkin 

düzenlemeleri ile TMS/TFRS’ler esas alınır. 

- 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 Kurul 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. 

9. Bu Pay Geri Alım Programı kapsamında pay geri alımında bulunabilecek bağlı ortaklık 

yoktur.  

10. 22.03.2019 tarihi itibariyle, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı 

ortalama pay fiyatı (Türk Lirası) bilgileri şu şekildedir;  

(a) Yıllık; (22.03.2018- 22.03.2019) 

En düşük pay fiyatı: 0,64  

En yüksek pay fiyatı: 4,48   

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 1,38 

Son 3 aylık; (21.12.2018-22.03.2019) 

En düşük pay fiyatı:  1,46 

En yüksek pay fiyatı: 2,88  

Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 1,87 

Bütün pay sahipleri için geçerli olan AVOD A.Ş. paylarının BIST’teki işlem fiyatının 

artması ve muhtemel volatilitenin azalması dışında, ilişkili tarafların bu işlemden 

sağlayacağı bir fayda yoktur. 



11. – Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması 

durumunda, Geri Alım Programı’nın Tebliğ’e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri 

uygulanmaz. Tebliğ ve ilgili mevzuattaki değişikliklerin, Geri Alım Programı’nın 

Tebliğ’e ve ilgili mevzuata aykırı olmasına yol açmayacak hükümler içermesi 

durumunda, bunların uygulanıp, uygulanmaması hususunda yönetim kurulu ve/veya 

yönetim kurulu tarafından yetkilendirme yapılmış ise ilgili gerçek veya tüzel kişiler ile 

ilgili Şirket’in organı yetkilidir. Bu halde dahi Geri Alım Programı Şirket tarafından 

yapılacak ilk genel kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat değişikliklerine 

uyumlu hale getirilir. 

12. Geri Alım Programı genel kurul onayı ile birlikte yürürlüğe girer.  

13. Geri Alım Programı’nı Yönetim Kurulu yürütür. 

 
 

 


