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KOÇ HOLDİNG A.Ş.
ÖDA - Hak Kullanım Paneli: Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması
Hayır
Hayır
Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
Geri Alım İşleminin Niteliği
Söz Konusu Geri Alımın Amacı

Koç Holding A.Ş.
Koç Holding A.Ş.
Diğer
Koç Holding’in Borsa İstanbul’da oluşan
değerinin ve mevcut net aktif değer
iskontosunun, Koç Holding’in gerçek
performansını yansıtmadığı düşünülmekte
olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda
bulunmak
01/07/2021
3.500.000.000
700.000.000 TL

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
Ödenecek Azami Tutar (TL)

Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan
ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına
yansımalarının bir sonucu olarak Koç Holding A.Ş’nin Borsa İstanbul’da oluşan değerinin ve mevcut net
aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, sağlıklı fiyat
oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla;
Türk Ticaret Kanunu’nun 379’uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22’inci maddesi ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016,
25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde;
a) Esas sözleşmenin 10’uncu maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa'dan geri alım
işlemlerinin başlatılmasına,
b) Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 35.000.000 TL nominal değerde
3.500.000.000 adet olarak belirlenmesine,
c) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket’in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla
700.000.000 TL olarak belirlenmesine,
d) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı
gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması
durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
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İngilizce:
Summary Info: Initiation of share buyback program
Purpose: The current market price and the net asset value discount of Koç Holding shares traded at
Borsa İstanbul is deemed ineffective in reflecting the true value and fundamentals of Koç Holding.
Explanations:
In accordance with article 379 of the Turkish Commercial Code, Article 22 of the Capital Markets Law,
Capital Market Board’s Communique II-22.1 on Share Buybacks and the related announcements dated
21.07.2016, 25.07.2016, and 23.03.2020
Driven by the recent market conditions and the impacts of the developments in the global economies
on the sectors we operate in and on the Turkish capital markets, the current net asset value discount
and the current market price of Koç Holding shares traded at Borsa İstanbul is deemed ineffective in
reflecting the true value and fundamentals of Koç Holding. In this respect, in order to contribute to the
fair valuation of Koç Holding shares, the Board of Directors resolved to;
a) Initiate a share buyback program from the market in accordance with article 10 of the Articles
of Association,
b) Determine the maximum number of shares that may be subject to buyback be 3.500.000.000
with a total nominal value of 35.000.000 TL
c) Determine the maximum amount of funds to be allocated for share buybacks to be
700.000.000 TL, which will be sourced from the current Company sources,
d) Present the buyback program to the first upcoming general assembly of shareholders for
information and approval.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the
Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
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