
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT VE TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI 

 

1- GERİ ALIMIN AMACI 

Türkiye ve Dünya piyasalarında meydana gelebilecek dalgalanmalar nedeniyle, hisse fiyatının piyasa 

koşullarından olumsuz etkilenmesini ve ciddi değer kayıplarını önlemek, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının 

istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak, şirketimize olan güveni korumak amacıyla Genel 

Kurul’dan payların geri alımı için yetki alınması ve gerektiğinde şirketimizin kendi hisselerini geri alabilmesi 

program çerçevesinde amaçlanmaktadır. 

 

2- GERİ ALIM PROGRAMININ UYGULANACAĞI SÜRE 

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği Genel Kurul tarafından kendisine yetki verildiği 

tarihi takip eden azami 3 yıl boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması hususunda yetkilidir.  

 

3- GERİ ALINABİLECEK AZMİ PAY SAYISI 

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca 24.000.000,00-TL ödenmiş sermayemizin %10’u olan 

2.400.000,00-TL nominal değerli 2.400.000 adet payın geri alımını yapılabilir. Geri alımlar program süresince 

yapılabilir. Bu süre içerisindeki mevzuat değişikliği veya şirket sermayesini artırması halinde artan sermaye ve 

değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. Her bir geri alım işlemi için şirket tarafından; 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 imtiyazlar ve işlem tarihi 

hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır. 

 

4- AZAMİ PAY SAYISINA ULAŞILMASINI TAKİBEN PROGRAMIN SONLANDIRILMASI 

Yönetim Kurulu Genel Kuruldan geri alım programıyla ilgili alacağı yetkiyle piyasa koşullarını değerlendirilmek 

suretiyle Geri Alım Programını dilediği tarihte veya geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben 

programı sonlandırır. Süresi biten geri alım programı sonrasında, tekrar geri alım programı başlatmaya karar 

verebilir. 

 

5- PAYLARIN GERİ ALIMI İÇİN ALT VE ÜST FİYAT LİMİTLERİ 

Payların geri alımında alt fiyat limiti 0,00-TL, üst fiyat limiti ise 6,00- TL dir. 

Dönem içerisinde belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ödenmiş sermayede oluşabilecek değişiklik dikkate alınarak 

yeniden düzenlenebilir. 

 

6- PROGRAM SÜRESİNCE GERİ ALINAN PAYLARIN SATIŞ ESASLARI 

Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım işlemi 

gerçekleştirebileceği gibi geri alım programı süresince veya program sona erdikten sonra alınan payları borsada 

satış yoluyla elden çıkarabilir.  

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, elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış 

fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri kamuya açıklanır. Geri alım 



programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda 

ortakların bilgisine sunulur.  

 

7- GERİ ALIM İÇİN AYRILAN FON TUTARI VE KAYNAĞI 

Geri Alım için oluşturulacak fon tutarı 5.000.000,00- TL dir. Geri alım mevcut nakit varlıklar ve şirketin faaliyet 

gelirleri ile finanse edilecektir.  

 

8- GERİ ALINAN VE HALEN ELDEN ÇIKARILMAMIŞ OLAN PAYLARIN SAYISI VE SERMAYEYE ORANI İLE BİR ÖNCEKİ 

PROGRAMIN SONUÇLARI 

Daha önce şirket paylarının geri alım programı düzenlenmemiştir. 

 

9- GERİ ALIM PROGRAMININ ORTAKLIĞIN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ 

MUHTEMEL ETKİLERİ 

Geri alınması planlanan payların şirketin finansal durumu ve şirket faaliyetlerine önemli etkisinin olmayacağı 

düşünülmektedir. 

 

10- PROGRAM KAPSAMINDA GERİ ALIMDA BULUNABİLECEK BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

Program kapsamında geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklar yoktur.  

 

11- YILLIK VE SON ÜÇ AYDAKİ PAY FİYATI BİLGİSİ 

Şirket hisse değeri yıllık en yüksek 3,53-TL, en düşük 2,26-TL, ağırlıklı ortalama fiyatı 2,79-TL dir. Üç aylık en 

yüksek 3,06-TL, en düşük 2,34-TL, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2,55-TL dir. 

 

12- İLİŞKİLİ TARAFLARIN BU İŞLEMDEN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR 

İlişkili tarafların program kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden sağlayacağı her hangi bir fayda yoktur. 

 

13- GERİ ALIM İÇİN YETKİLENDİRME 

Şirket paylarının Geri alım programı genel kurulca onaylanması suretiyle Yönetim Kurulu yetkilendirilir. Yönetim 

Kurulu bu yetkiyi gerçek kişi veya tüzel kişilere devredebilir. 

 

14- GERİ ALIM PROGRAMININ ONAYA SUNULACAĞI GENEL KURUL TARİHİ 

Geri Alım Programı 29 Mart 2015 tarihinde toplanacak olan Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 


