
İzahname değişikliği başvurunuz hk.

08.06.2020 tarihli yazınız.

Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı
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Konu :

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65

Kat:1 34418-Kağıthane-İSTANBUL
 

İlgi :

        İlgi’de kayıtlı yazınız ile, kurucusu olduğunuz Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları
Fonu izahnamesinin 7.1.1. maddesi ile Global MD Para Piyasası Fonu izahnamesinin 2.4., 7.1.1. ve
7.1.2. maddelerinde değişiklik yapılmasına izin verilmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda
bulunulmuştur.

        Söz konusu talebiniz Kurulumuzca uygun bulunmuş olup, değişikliklere ilişkin onaylı izahname
tadil metinleri ile duyuru metinleri işbu yazımız ekinde yer almaktadır.

        Bu çerçevede söz konusu değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için sırasıyla;

        a) Tadil ve duyuru metinlerinde yer alan tarih ve sayı hanelerinin doldurulması ve yeni hususların
yürürlüğe giriş tarihinin 10 iş gününden az olmamak üzere belirlenmesi,

        b) Ek/2’de gönderilen duyuru metinlerinin işbu yazımızın Şirketiniz tarafından tebellüğ edildiği
tarihi izleyen iş günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirketinizin resmi internet sitesinde
yayımlanması,

       c )  Ek/1’de gönderilen onaylı izahname tadil metinlerinin duyuru metinlerinde belirtilen yeni
hususların yürürlüğe giriş tarihinde KAP ve Şirketinizin resmi internet sitesinde yayımlanması,

      ç ) Yatırımcı bilgi formlarının güncellenerek izahname tadil metinleri ile birlikte KAP’ta ve
Şirketinizin resmi internet sitesinde ilan edilmesi,

          d) Söz konusu değişikliklerden kaynaklanan düzeltmelerin yapıldığı güncel izahnamelerin kelime
aramaya imkân verecek şekilde PDF formatında tam bir metin olarak KAP’ta ilan edilmesi,

        e ) Tadil metinlerinin nerede yayımlandığı hususunun ticaret siciline tescil ettirilmesi, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde (TTSG) ilan edilmesi, TTSG ilanının bir örneğinin ilanı takip eden 6 iş günü
içinde Kurulumuza gönderilmesi,

        f ) Güncel izahnameler ve yatırımcı bilgi formlarının imzalı ve kaşeli bir şekilde Kurulumuza
iletilmesi

        gerekmektedir.
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e-imzalıdır
Onur ATİLLA
Daire Başkanı

        Diğer taraftan, 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle
yürürlüğe giren "7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun" ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52'nci maddesinin beşinci fıkrası;

        “(5) Fon; tapu ve diğer resmî sicillere tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme talepleri dâhil
olmak üzere her türlü sicil işlemleri ile ortağı olacağı limited ve anonim şirketlerin kuruluş,
sermaye artırımı veya pay devri işlemleri dâhil her tür ticaret sicili işlemleriyle sınırlı olarak
tüzel kişiliği haiz addolunur. Yatırım fonu portföyünde bulunan taşınmazlar, taşınmaza dayalı
haklar ve taşınmaza dayalı senetler tapu kütüğüne fon adına tescil edilir. Tapuda, ticaret
sicilinde ve diğer resmî sicillerde fon adına yapılacak işlemler, portföy yönetim şirketi ile
portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşu temsil eden birer yetkilinin müşterek imzalarıyla
gerçekleştirilir.”

        şeklinde değiştirilmiştir.

        Bu kapsamda, yukarıda belirtilen fonların izahname tadil metinlerinin nerede yayımlandığı
hususunda yapılacak tescil işleminin ilgili ticaret sicilinde fonlar adına yapılması gerektiğinin Şirketinize
hatırlatılmasında fayda bulunmaktadır.

        Öte yandan, söz konusu fonlara ilişkin olarak III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar
Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında yapılacak kontrollerde; fon toplam gider oranının
hesaplanmasında, yeni fon toplam gider üst sınırının uygulamaya geçiş tarihi itibariyle dikkate alınması
ve uygulamaya geçiş tarihinden önceki ve sonraki fon toplam gider üst sınırının geçerli oldukları gün
sayıları baz alınarak 2020 yılı boyunca ağırlıklandırılarak kullanılması gerekmektedir. 

        Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.    

Ek:
1- Onaylı İzahname Tadil Metni (2 Adet)
2- Onaylı Duyuru Metni (2 Adet)
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