INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 4 ŞUBAT 2022 TARİHLİ
YÖNETİM KURULU KARARI İLE BAŞLATILAN GERİ ALIM PROGRAMI
a) Geri Alımın Amacı:
Piyasa konjonktürüne bağlı olarak Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO) payları üzerinde
yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının
önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın
menfaatlerinin korunması 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.
Bu kapsamda 04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun
21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına uygun olarak; piyasa
konjonktürüne bağlı olarak şirketimiz hisselerindeki işlemler üzerinde yaşanan piyasa
hareketlerini stabil hale getirmek ve fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ile sağlıklı
hareket etmesine katkıda bulunmak ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması
amacıyla, şirketimizin borsada işlem gören kendi paylarının (INVEO) geri alımının
yapılabilmesine karar verilmiş ve ilgili karar KAP’ta duyurulmuştur.
b) Geri Alım Programının İşlem Prosedürü
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Geri Alım Programı’na ilişkin 04.02.2022 tarihinde aldığı
Yönetim Kurulu Karar tarihi itibarıyla kendi paylarının (INVEO) geri alımı ve alınan
payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması
konusunda yetkilidir. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun bu yetkisi herhangi bir taahhüt
içermemekte olup hisselerin alınması konusunda Şirketimiz idari süreçleri gereği Genel
Müdürlüğe yetki verilmiştir.
Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Şirketin finansal durumunun uygun olmaması
durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an
durdurulabilmesi hususunda yetkilidir.
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, geri alınan payların
tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı
başlatmakta yetkilidir.
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c) Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı
Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, geri alıma konu edilecek azami pay sayısı,
şirketimizin ödenmiş sermayesinin %1,7’sine denk gelen 1.650.000 TL nominal tutarın
karşılığı 1.650.000 adet ve geri alıma ayrılacak fon 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir.
Geri alınan payların toplam bedeli, kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam
tutarını aşamaz.
ç) Geri alıma konu
sonlandırılacaktır.
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d) Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Geri alıma konu paylar için belirlenen fiyatların girilmesinde herhangi bir endeksleme
kullanılmadığından alt ve üst fiyat limiti bulunmamaktadır.
e) Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları.
Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ hükümleri, ilke kararları ve yürürlükte olan duyuruları
uygulanacaktır.
f) Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı.
Geri alım şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirlerden yaratılacak azami
50.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.
Şirket'in 04.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda onaylanan geri alım
programı çıkarılmış sermayenin %1,7’sine denk gelen 1.650.000 adet olarak
belirlenmiştir.
Geri alınan payların toplam bedeli kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam
tutarını aşamaz.
g) Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile
varsa bir önceki programın sonuçları.
Geri alım programına ilişkin 04.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı’mızın KAP’ta
duyurulması sonrasında sermayenin %0,45’i oranında 434.813 adet pay geri alınmış,
geri alıma ilişkin KAP duyurusu yapılmıştır.
Bununla birlikte, 2018 yılındaki geri alım programı kapsamında sermayenin %0,02’si
oranında toplam 5.000 adet pay geri alınmış olup, söz konusu paylar halen elden
çıkarılmamıştır.
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ğ) Geri alım programının ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki
muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar.
Geri alım programı kapsamında kullanılabilecek azami 50.000.000 TL fon tutarı,
31.12.2021 tarihi itibarıyla mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın %4,1’ini
oluşturmaktadır. Bu kapsamda geri alım programının şirketimiz finansal durumu ve
faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
h) Program kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin
bilgiler.
Yoktur.
ı) Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi.
Yıllık; en yüksek 47,45 TL, en düşük 25,08 TL seviyeleri görülmüştür. Ağırlıklı ortalama
pay fiyatı ise yıllık 33,28 TL’dir.
Son 3 ay: 24 Mart 2022 tarihinden önceki 3 aylık dönemde en düşük 25,08 TL, en yüksek
33,02 TL seviyeleri görmüştür. Ağırlıklı ortalama pay fiyatı ise son 3 aylık dönemde
28,32 TL’dir.
i) Varsa ilişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı faydalar.
Yoktur.
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