Değerli Müşterimiz,

Bir “Ortaklık Alım-Satım Anlaşması” Nasıl Yapılır?
Çok ortaklı her şirketin bir “Alım-Satım Anlaşması”nın olması gerekmektedir. Bu anlaşma, bir ortağın
hisselerini nasıl, nezaman ve hangi fiyattan satabileceğini kapsamaktdır. Bu anlaşmanın şirket
kurulmadan evvel imzalanması gerekmekte olup, eğer ki ihmal edilmişse, hemen yapılması gerekir.
Alım-satım anlaşması olmadığında, birbirine kızan ortaklar soluğu mahkemede alıyor ve bunun da
neticesinde genelde şirket vahim bir hale gelmektedir. Eğer şimdi böyle bir anlaşmanız yoksa, bir
anlaşmazlık halinde karşılıklı görüşerek müşterek bir noktada anlaşıp bunu yazılı bir anlaşmaya
bağlamak neredeyse imkansızdır.
Alım-satım anlaşmasında, anlaşmanın hangi koşullarda devreye gireceği açık ve net bir şekilde
belirtilmelidir. Bir hissedarın emekli olması durumunda, örneğin, bu kişinin ortaklığının devam etmesi
istenmeyebilir. Bir hissedar eşinden boşanırsa veya iflasını açıklasa, bu durumda şirketinizi onun
eşinden ve mahkemeden korumak isteyebilirsiniz. Bri hissedar vefat etse, bu durumda onun
hisselerinin 3 yaşındaki oğluna devrolunmasındansa, mevcut diğer hissedarlara satılmasını
isteyebilirsiniz. Bu durum karşısında şirket her bir ortağının üzerine hayat sigortası yaptırmalı ki
böylece, bir hissedarın vefatı halinde gerektiğinde onun hisseleri, şirketten ani bir nakti çıkış
gerekmeden satın alınabilmelidir. 250.000 TL’lik hisse değeri olan 35-40 yaşlarındaki bir ortağın
aylık hayat sigortası maliyeti takriben 65 TL civarında olmaktadır.
Alım-satım anlaşması, bir hisse satışı halinde, azınlıktaki hissedarlar ile çoğunluktaki hissedarların,
mevcut hisseleri oranında bu hisselerden satın almaya hakları olduğu belirtilmelidir. Bu konular şirketin
değerini doğrudan etkilediğinden çok önem arz etmekte olup, alım-satım anlaşması ile, ayrılacak bir
ortağın hakkaniyetli bir hisse değeri üzerinden hisselerini satmasına imkan vermektedir.
Bu anlaşma aynı zamanda, hisselerin ortakların önceden belirledikleri değer üzerinden alınabilmesini
sağlayacaktır. Şirket hisselerinin aynı fiyat üzerinden değerlendirilmesi açısından ortaklar arasında
mutabakat sağlanmaktadır. Şirket değerinin en azından yılda bir güncellenmesi gerektiği gibi, bu
hisselerin nasıl ve hangi ödeme şartlarında satılabileceği de açıkça belirtilmelidir. Ortaklara hayat
sigortası yapılması halinde de teminat rakamlarının her yıl güncellenen değerlere gore revize edilmesi
gerekmektedir.
Bunlara ilaveten, alım-satım anlaşmasının rüçhan hakkı konusunu da içermesi gerekmektedir. Şu
manaya gelir ki, bir ortak kendi hisselerini alacak dışarıdan bir alıcı bulduğu takdirde, öncelikle bu
hisselerin mevcut hissedarlara dış alıcının aldığı fiyatla aynı olması koşulunda önerilmesi
gerekmektedir. Bu, şirketin aniden tartışmalı yeni bir ortak ile yönetilmek zorunda kalmasına karşı bir
koruma sağlayacaktır.
Böylesi bir anlaşmada profesyonel destek şart olup, iyi bir avukat kullanılmalıdır.
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