
LOGOS PORTFOY YONETiMi A.~. BiRiNCi GAYRiMENKUL YATIRIM FONU
iHRA<; BELGESi DE(;i~iKLi(;i

"Logos Portfoy Yonetimi A.~. Birinci Gayrimenkul Yatinm Fonu" ihrac belgesinin
"Kanlrna Paylarmm Pazarlama ve Daginrrum Gerceklestirecek Kurucu ve Varsa Portfoy
Yonetim Sirketleri ile Katilma Paylannm Ahrn Sanrruna Aracihk Yapacak Yatmm
Kuruluslanmn Ticaret Unvaru", "Fon Birim Pay Fiyat Aciklarna Donemine Iliskin Esaslar", "Fon
Malvarligmdan Yapilabilecek Harcamalara Iliskin Esaslar", "Fona Katilma ve Fondan Aynlmaya
Iliskin Esaslar" ve "Katilma Paylannm Satismda Kullarulacak Dagrtim Kanallan" bashkh
maddeleri Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan alman 28..11,1.12017 tarih ve

1223~!J03-:-.3/5.'.0.4:: E.•13.'?>YlsaYlh izin dogrultusunda asagidaki sekilde degistirilmis ve anilan
izin kapsammda ihrac belgesine "Fon Katilma Paylanmn Borsada lslem Gormesi" baslikh
maddesi eklenmistir.

EsKi SEKiL YENi SEKiL

Fon Birim Pay Fiyat Aerklama Ddnemine Fon Birim Pay ' Fiyat Aerklama Ddnemine
Iliskin Esaslar: Iliskin Esaslar:

Kanlma Paylarmm Pazarlama ve Daginrmm
Gereeklestirecek Kurucu ve Varsa Portf6y
Ydnetim Sirketleri ile Kanlma Paylarimn
Ahm Satmuna Aracihk Yapacak Yatrrrm
Kuruluslarmm Ticaret Unvam:

Logos Portfoy Yonetimi A.$.

Hakki Yeten Cad. No:13, Terrace Fulya Center
2 D:28 Fulya, Sisli, istanbul, 34349

Finans Yatinm Menkul Degerler A.$.

Esentepe Mah.Buyukdere Cad. Kristal Kule
Binasi, No:215, Kat:6-7 $i~li, istanbul, 34394

Fon birim pay fiyati yil sonu itibariyle
hesaplarur ve yil sonunu takip eden
1O.i~gilnilnde ilan edilir. Aynca fon suresi
bitmeden once Kurucu yannmcilann Fon'a
iade talebini kabul etme karan alirsa, bu
hususun Sirket'in Kamuyu Aydmlatma
Platformunda (KAP) sayfasmda aciklanmasnu
muteakip 1O. i~ gtinti itibariyle fon birim fiyati
hesaplamr ve yine KAP aciklamasiru muteakip
20. i~ gunu ilan edilir.

Fona katilrna ve iade sekline iliskin bilgilere
"Fona Katilma ve Fondan Aynlmaya Iliskin
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Katrlma Paylarnnn Pazarlama ve Dagitumm
Gerceklestirecek Kurucu ve Varsa Portf6y
Yonetim Sirketleri ile Katilma Paylarmm
Ahm Satrrmna Aracrhk Yapacak Yatmm
Kuruluslarmm Ticaret Unvam:

Logos Portfoy Yonetimi A.$.

Finans Yatinm Menkul Degerler A.$.

i~Yatmrn Menkul Degerler A.~.

Osmanh Yatmm Menkul Degerler A.$.

Odea Bank A.$.

Fon birim pay fiyati yil sonu itibariyle
hesaplarur ve yil sonunu takip eden
10.i~gilnilnde ilan edilir. Aynca fon suresi
bitmeden once Kurucu yatinmcilann Fon'a
iade talebini kabul etme karan ahrsa, bu
hususun Sirket'in Kamuyu Aydmlatma
Platformunda (KAP) sayfasmda aciklanmasim
muteakip 1O. i~ gunu itibariyle fon birim fiyati
hesaplamr ve yine KAP aciklamasim muteakip
20. is gunu ilan edilir.
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Esaslar" bashgr altinda yer verilmektedir. yatmrn fonu birim pay piyatina gunluk olarak
yansinlabilmesini teminen gosterge niteliginde
gunluk birim pay fiyati Kurucunun web
sayfasinda aciklanacaktir. Bununla birlikte
aciklanan fiyat uzerinden herhangi bir ahm-
saum islemi gerceklestirilerneyecektir.

Fona katilma ve iade sekline iliskin bilgilere
"Fona Katilma ve Fondan Aynlmaya lliskin
Esaslar" bashgi altmda yer verilmektedir.

Portfoy yonetirn ucreti dahil turn giderlerin Portfoy yonetirn ucreti dahil turn giderlerin
toplarmrun fonun toplam degerine oramrun ust toplarmrun fonun toplam degerine oramrun ust
simn yilhk olarak %6 (aluj'dir. sirnn yilhk olarak %6 (altn'dir.
a) Fon kurulusunu muteakip mevzuat geregi a) Fon kurulusunu muteakip mevzuat

yapilmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri, geregi yapilmasi zorunlu tescil ve ilan
b) Portfoydeki varhklann veya bunlan temsil giderleri,

eden beIgelerin nakil veya nakle bagli b) Portfoydeki varliklann veya bunlan
sigorta ucretleri, temsil eden belgelerin nakil veya nakle

c) Portfoydeki varhklann saklanmasi icin bagh sigorta ucretleri,
odenen ucretler, c) Portfoydeki varhklann saklanmasi icin

d) Varhklann nakde cevrilmesi ve odenen ucretler,
transferinde odenen ucretler, d) Varhklann nakde cevrilmesi ve

e) Fon adma yapilan tapu tescil islemlerine transferinde odenen ucretler,
iliskin turn masraflar, e) Fon adma yapilan tapu tescil

f) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve islernlerine iliskin ttlrn masraflar,
kur farklan, f) Finansman giderleri, komisyon, masraf

g) Portfoye alimlarda ve portfoyden ve kur farklan,
satimlarda odenen komisyonlar (yabanci g) Portfoye ahmlarda ve portfoyden
para cinsinden yapilan giderler TCMB satimlarda odenen komisyonlar
doviz sans kuru uzerinden TL'ye cevrilerek (yabanci para cinsinden yapilan giderler
kaydolunur). TCMB doviz satis kuru uzerinden

h) Fonun mukellefi oldugu vergi, resim ve TL'ye cevrilerek kaydolunur).
hare odemeleri, h) Fonun mukellefi oldugu vergi, resim ve

i) Fon'a iliskin bagirnsiz denetim hare odemeleri,
kuruluslanna odenen denetim ucreti, i) Fon'a iliskin bagimsiz denetim
serbest muhasebeci mali musavirlik ve kuruluslanna odenen denetim ucreti,
yeminli mali musavirlik ucretleri, ':.,'~.'""''' serbest muhasebeci mali musavirlik ve

.) Takvim III esas alinarak ti er a HR-t .~, it"'·" .eminli mali mu avirlik ucretleri,

Fon Malvarhgmdan Yaprlabilecek
Harcamalara ili~kin Esaslar:

Kurucu, Fon'un yonetimi ve temsili ile diger
hizmetleri karsihgi olarak her ay sonu
aciklanan fon toplam degerinin %0,0875'i
(yilhk olarak % 1.05) tutanndaki yonetim
ucretini aysonunu rnuteakip is gtinti fondan
tahsil eder. Fona iliskin turn giderler fon
rnalvarhgmdan karsilamr. Fon rnalvarhgmdan
fon portfoyunun yonetimi ile ilgili kurucuya
odenecek yonetim ucreti ve asagida
belirtilenler dismda harcama yapilarnaz.

Fon Malvarhgmdan Yapilabilecek
Harcamalara ili~kin Esaslar:

Kurucu, Fon'un yonetimi ve temsili ile diger
hizmetleri karsiligi olarak her ay sonu
aciklanan fon toplam degerinin %0,0875'i
(yilhk olarak %1.05) tutanndaki yonetim
ucretini . aysonunu muteakip is gunu fondan
tahsil eder. Fona iliskin turn giderler fon
rnalvarhgindan karsilarur. Fon malvarhgmdan
fon portfoyunun yonetimi ile ilgili kurucuya
odenecek yonetim ticreti ve asagida
belirtilenler dismda harcama yapilamaz.
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Fona Katilma ve Fondan Ayrrlmaya ili~kin Kanlma ve Fondan Ayrrlmaya Iliskin
Esaslar: Esaslar:

donemlerin son is gununde fon toplam
degerinin yuz binde besi orarunda kurucu
tarafmdan hesaplanan ve portfoy saklayicisi
tarafindan onaylanarak Kurula odenen
Kurul ucreti,

k) Katilma paylan ile ilgili harcamalar,
I) MKK ve istanbul Takas ve Saklama

Bankasi A.~. 'ye odenen ucret, komisyon ve
masraflar,

m) Gayrimenkul yatmrnlanna iliskin
degerlerne ve noter ucreti,

n) Fon'un faaliyetleri ile ilgili olarak hukuki,
mali ve vergisel darusmanhk hizmeti ucreti,

0) Gayrimenkul yatmrnlanna iliskin
ahm/satim, kiralama islernlerinde ortaya
cikacak aracihk ucret ve kornisyonlan,

p) Sahibi olunan gayrimenkullerin,
satimdan/kiralamadan once veya sonrasmda
gerceklestirilecek her turlu bakim, onanm,
tadilat ve yenileme giderleri,

q) Portfoydeki gayrimenkullerin her turlu
aidat, bina ortak gideri ve sair giderler,

r) Portfoydeki gayrimenkullerin sigorta,
DASK odemeleri ve benzeri giderJer,

s) lsletmeci firmalara odenen hizmet
bedelleri,

t) Fon portfoyundeki varhklann pazarlanmasi
ve satisi icin katlarulan pazarlama, saus ve
dagium giderleri,

u) Kurulca uygun gorulen diger harcamalar.

v) Kurulca uygun gortilen diger
harcamalar.

j) Takvim yilt esas ahnarak ucer ayhk
donemlerin son i~ gununde fon toplam
degerinin yuz binde besi oramnda
kurucu tarafindan hesaplanan ve
portfoy saklayicisi tarafindan
onaylanarak Kurula odenen Kurul
ucreti,

k) Katilma paylan ile ilgili harcamalar,
I) MKK ve istanbul Takas ve Saklama

Bankasi A.~. 'ye odenen ucret,
komisyon ve masraflar,

m) Gayrimenkul yatmmlarma iliskin
degerleme ve noter ucreti,

n) Fon'un faaliyetleri ile ilgili olarak
hukuki, mali ve vergisel darusmanhk
hizmeti ucreti,

0) Gayrimenkul yatmrnlanna iliskin
ahm/satirn, kiralama islemlerinde
ortaya crkacak aracihk ucret ve
kornisyonlan,

p) Sahibi olunan gayrimenkullerin,
satimdan/kiralamadan once veya
sonrasmda gerceklestirilecek her turlu
bakim, onanrn, tadilat ve yenileme
giderleri,

q) Portfoydeki gayrimenkullerin her ttirltl
aidat, bina ortak gideri ve sair giderler,

r) Portfoydeki gayrimenkullerin sigorta,
DASK odemeleri ve benzeri giderler,

s) lsletmeci firmalara odenen hizmet
bedelleri,

t) Fon portfoyundeki varhklann
pazarlanmasi ve satisi icin katlarulan
pazarlama, sans ve dagitim giderleri,

u) Fon paylanrun borsada islern gormesi
icin odenen ucretler ve yapilan
masraflar,

Fona kanlmaya iliskin esaslar: Fona kanlmaya iliskin esaslar:
Katilma payi sann almmasmda veya fona Katilma payi satm almmasinda veya fona
iadesinde, Kurucunun bu ihrac belgesinde ilan iadesinde, Kurucunun bu ihrac belgesinde ilan
ettigi katilma payi alim satimmm yapilacagi ettigi katilrna payi ahrn satirrunm yapilacagi
yerlere basvurularak alim satim talimati verilir. yerlerebasvurularak ahrn satirn talimati verilir.
Kurucu'nun kendi adma a aca 1 i lemler. d~_. Kurucu'nun kendi adma a a 1 i lemler de
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Kanlma payi islemleri gerceklestigi gunlerde Katilma payi islernleri gerceklestigi gunlerde
MKK'ya bildirilir. MKK'ya bildirilir.

Katilma payi satisi, fon birim pay degerinin Katilma payi sansi, fon birim pay degerinin
tam olarak nakden odenmesi; katilma payinm tam olarak nakden odenmesi; kanlma payuun
fona iadesi, yatmmcilann paylanrun bu ihrac fona iadesi, yatinmcilann paylannm bu ihrac
belgesinde belirlenen esaslara gore nakde belgesinde belirlenen esaslara gore nakde
cevrilmesi suretiyle gerceklestirilir. cevrilmesi suretiyle gerceklestirilir.
Kurucu tarafmdan katilma paylanmn fon adma Kurucu tarafmdan katilma paylanrun fon adma
ahm saturn esastir. Kurucu, fon katilma ahm sanrru esastir. Kurucu, fon katilma
paylanmn fona iade edilmesi sirasmda gerekli paylanmn fona iade edilmesi sirasmda gerekli
likiditenin saglanmasindan sorumludur. Bu likiditenin saglanmasmdan sorumludur. Bu
kapsamda fona iadesi talep edilen katilma kapsamda fona iadesi talep edilen katilma
a larl, fonun kattlma a I sa lSlmn ~05_0~sini a lan, fonun kah~a a sa smm %50'sini
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dahil alman turn kaulma payi alim sanrn
talimatlan icin ayn ayn olmak uzere muteselsil
srra numarasi verilir ve islemler bu oncelik
sirasma gore gerceklestirilir.

Katilma paylannm itibari degeri yoktur ve
kaydi deger o\arak tutu\ur. Fon tutanru temsil
eden katilrna pay Ian kaydi olarak MKK
nezdinde yatmmci bazmda izlenir. Fon kanlma
paylan bastinlamaz ve fiziken teslim edilemez.

Katilma pay Ian MKK nezdindeki hesaplarda,
her yatmmcirnn kimlik bilgileri ve buna bagli
hesap kodlan ile fon bilgileri bazmda takip
edilir.

Savas, dogal afetler, ekonomik kriz, iletisirn
sistemlerinin cokmesi, portfoydeki varhklann
ilgili oldugu pazarm, piyasanm, platformun
kapanmasi, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek anzalar, fon toplam degerini
etkileyebilecek onemli bir bilginin ortaya
cikrnasi gibi olaganustu durumlann meydana
gelmesi halinde, Kurulca uygun gorulmesi
halinde, fon birim pay degeri
hesaplanmayabilir ve katilrna paylannm ahm
satirm durdurulabilir.

Fondan aynlmaya iliskin esaslar:
Kurucu, Fon suresi bitmeden once katilma
paylannm Fon'a iadesini kabul etmeyecektir.
Su kadar ki Kurucu, Fon'un likitidite
durumunun uygun olrnasi ve yatmmcilann
tumunun bilgilendirilmesi kaydiyla, kendi
belirleyecegi zamanlarda, her bir yatmmci icin
o yatmmcmm yatmm meblagirun Kurucu'nun
butun katilma payi sahipleri icin belirleyecegi
ayru oranda Fon'a iade talebini kabul edebilir.

dahil alman turn katilma payi ahm satim
talimatlan icin ayn ayn olmak uzere rnuteselsil
sira numarasi verilir ve islemler bu oncelik
sirasma gore gerceklestirilir,

Katilma paylanmn itibari degeri yoktur ve
kaydi deger olarak tutulur. Fon tutanru temsil
eden katilma paylan kaydi olarak MKK
nezdinde yatmrnct bazinda izlenir. Fon katilma
paylan bastmlamaz ve fiziken teslim edilemez.

Katilma paylan MKK nezdindeki hesaplarda,
her yannmcmm kimlik bilgiieri ve buna bagh
hesap kodlan ile fon bilgileri bazmda takip
edilir.

Savas, dogal afetler, ekonomik kriz, iletisim
sistemlerinin cokrnesi, portfoydeki varhklann
ilgili oldugu pazann, piyasanm, platformun
kapanrnasi, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek an zalar, fon toplam degerini
etkileyebiiecek onernli bir bilginin ortaya
cikmasi gibi olaganustu durumlann meydana
gelmesi halinde, Kurulca uygun gorulmesi
halinde, fon birim pay degeri
hesaplanmayabilir ve katilma paylanrun ahm
satmu durdurulabilir.

Fondan ayrdmaya iliskin esaslar:
Kurucu, Fon suresi bitmeden once katilma
paylanrun Fon'a iadesini kabul etmeyecektir.
Su kadar ki Kurucu, Fon'un likitidite
durumunun uygun olmasi ve yatmmcilann
tumunun bilgilendirilmesi kaydiyla, kendi
belirleyecegi zamanlarda, her bir yatmmci icin
o yatmmcirun yatmm meblagirun Kurucu'nun
butun katilma payi sahip\eri icin belirleyecegi
ayru oranda Fon'a iade talebini kabul edebilir.
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asmayacak sekilde, kurucu tarafmdan kendi
portfoyune almabilir. Bu sekilde kurucu
portfoyune ahnan katilma paylan, ahrn
tarihinden itibaren en gee iki yil icinde fona
iade edilir.

asmayacak sekilde, kurucu tarafmdan kendi
portfoyune ahnabilir. Bu sekilde kurucu
portfoyune ahnan katilma paylan, ahm
tarihinden itibaren en gee iki yil icinde fona
iade edilir.

Fon katilma paylan sadece Kuru I Fon katilma pay Ian sadece Kurul
di.izenlemelerinde tarumlanan nitelikli di.izeniemelerinde tammlanan niteIikli
yatmmcilara satilabilir. Katilma paylanrun yatinrncilara satilabilir. Katilma paylanrun
niteIikii yatinrncilar arasmda devri nitelikli yatinmcrlar arasmda devri
mumkundur. Katilma pay 1 devirlerine iliskin mumkundur. Katilma pay 1 devirIerine iliskin
bilgilerin MKK'ya iletilmesinden kurucu bilgilerin MKK'ya iletilmesinden kurucu
sorumludur. sorumludur.

Ahm Talimatlari ve Ahm Bedellerinin
Tahsil Esaslarr:
Yatmmcilar katilma paylanru sadece ilk talep
toplama doneminde alabileceklerdir. lhrac
belgesinin Kurul tarafindan onaylanmasiru
muteakip ihrac belgesinde belirtilen satis
baslangic tarihinden itibaren en fazla 6 ayhk
si.ire on talep toplama donerni olarak
belirlenmistir. On talep toplarm istenilen
di.izeye ulastiginda yatmrncilara ilk talep
toplama donerninin basladigi bildirilecek.
Yannmcilar da bildirimin yapildigi tarihten
itibaren bes is gunt; icerisinde katilma payi
ahrn talimatlanru vereceklerdir. Katilma payi
ahm talirnatlan talep toplama donerninin
bitimini izleyen ilk is gununde 1 TL nominal
deger uzerinden yerine getirilecektir.

Ahm Tallman Nernalandrrrna Esaslari:
Ahm talimatinm karsiligmda tahsil edilen tutar
islem gerceklestirilinceye kadar yatmmci
hesabmda yatmrnci adma uygun bir para
piyasasi fonu veya ters repo ile
nemalandmlmak suretiyle katilma payl
alimmda kullaruhr. i~ gunlerinde saat 13:30'a
kadar girilen ahrn tal imatl anrun
nemalandmlmasi aym goo, saat 13:30'dan
sonra girilen talepler icin nemalandirma islerni
takip eden i~ gunu baslar. Katilma payl ahrruna
nema tutan dahil edilmez. Nema tutan, talep
toplama doneminin bitimini takip eden ilk i~
gunu yatmmcmm nezdindeki hesabma nakit
olarak yatmlacaktir.

Sanm Talimatlarr:
Fon si.iresi bitmeden once katilma paylanrun
Fon'a iadesi kabul edilmemesine ragmen
Kurucu, yatinmcilann l\i111tinOO
bil ilendirilmesi ve likitidite dutu.Jji'UhU"fl~u 'gun

Ahm Talimatlari ve Ahm Bedellerinin
Tahsil Esaslart:
Yatinmcilar kanlma paylanru sadece ilk talep
toplama doneminde alabileceklerdir. lhrac
belgesinin Kurul tarafindan onaylanmasiru
rnuteakip ihrac belgesinde belirtilen sans
baslangic tarihinden itibaren en fazla 6 ayhk
sure on talep top lama donemi olarak
belirlenrnistir, On talep toplarm istenilen
duzeye ulastigmda yatmrncilara ilk talep
toplama doneminin basladigi bildirilecek.
Yatmmcilar da bildirimin yapildigi tarihten
itibaren bes i~ gunu icerisinde katilma payi
ahm talimatlanru vereceklerdir. Katilma payi
ahm talimatlan talep toplama donerninin
bitimini izleyen ilk i~ glini.inde 1000 TL
nominal deger i.izerinden yerine getirilecektir.

Ahm Talimati Nemalandrrma Esaslarn
Alim talimatmm karsihgmda tahsil edilen tutar
islem gerceklestirilinceye kadar yatmmci
hesabinda yatmmci adma uygun bir para
piyasasi fonu veya ters repo ile
nernalandmlrnak suretiyle katilma payi
ahrrunda kullanihr. i~ gunlerinde saat 13:30'a
kadar girilen ahm talimatlannm
nemalandmlrnasi aym gun, saat 13:30'dan
sonra girilen talepler icin nemalandirma islemi
takip eden is gunu baslar. Katilma payi alumna
nema tutan dahil edilmez. Nema tutan, talep
toplama doneminin bitimini takip eden ilk i~
gunu yatmmcirun nezdindeki hesabina nakit
olarak yatmlacaktir.

Sanm Talimatlaru
Fon suresi bitmeden once katilma paylanmn
Fon'a iadesi kabul edilmemesine ragmen
Kurucu, yatmmcilarm tumunun
bil ilendirilmesi ve likiti dite du un u un



olmasi kaydiyla, Kurucu'nun belirleyecegi
zamanlarda ve her bir yatmmci icin 0

yaunrncmm yatmm tutanrun Kurucu'nun btltun
katilma pay I sahipleri icin belirleyecegi ayrn
oranda Fon'a iade talebini kabul edebilecektir.

Kurucu, iade talebini kabul edebilecegi ve
yatmmcilann talep edebilecegi azami iade
miktan (her bir yatmmcirun toplam yatmrmna
oraru olarak) hususunu Sirket'in KAP
sayfasmda yatmmcilara bildirir. Aynca
yatmmcilara 7 is gunu icerisinde yazih
bilgilendirme yapilir. Yannmcilann KAP'ta
yapilan aciklamayi miiteakip 15.i~ giinii 17:00'a
kadar katilma payi satim talimatlanrn vermis
olmalan gerekmektedir.

Yatmrncilann verdikleri katilrna payi satim
talirnatlan, KAP'ta yapilan aciklamayi
muteakip 1O.i~ gununde hesaplanan ve yine
KAP acrklamasmi miiteakip 20.i~ gunu ilan
edilen fiyat raporu iizerinden yerine getirilir.

Ahm Satrm Tallman Iptal Esaslaru
Talep toplama doneminde yatmrncilar
tarafmdan iletilen ahm talepleri talep top lama
suresinin son gunu saat 12:OO'akadar yatinmci
tarafmdan iptal edilebilecektir.

Katilma payi satirn talimatlan da sanrn
taleplerinin verilebilecegi en son is glinii saat
12:00'a kadar yatmmci tarafmdan iptal
edilebilecektir.

Ahrn-satim talimatlan
kanallan ile Kurucu
iletilmelidir

olmasi kaydiyla, Kurucu'nun belirleyecegi
zamanlarda ve her bir yatmmci icin 0

yatinmcuun yatinrn tutannm Kurucu'nun butun
kaulma payi sahipleri icin belirleyecegi ay111
oranda Fon'a iade talebini kabul edebilecektir.

Kurucu, iade talebini kabul edebilecegi ve
yatmmcilann talep edebilecegi azami iade
miktan (her bir yatmrncimn toplam yatmmma
oraru olarak) hususunu Sirket'in KAP
sayfasmda yatmmcilara bildirir. Aynca
yatmrncilara 7 is gunu icerisinde yazili
bilgilendirme yapihr. Yatinrncilann KAP'ta
yapilan aciklamayi miiteakip 15.i~ gunu 17:00'a
kadar katilma payi satim talimatlanru vermis
olmalan gerekmektedir.

Yatmmcilann verdikleri katilma payi satim
talimatlan, KAP'ta yapilan aciklamayi
muteakip 1O.i~ gununde hesaplanan ve yine
KAP acrklamasim miiteakip 20.i~ glinli ilan
edilen fiyat raporu iizerinden yerine getirilir.

Ahm Satrm Tallman Iptal Esaslart:
Talep toplama doneminde yatmmcilar
tarafmdan iletilen ahm talepleri talep toplama
siiresinin son glinii saat 12:OO'akadar yatmrnci
tarafmdan iptal edilebilecektir.

Katilma payi satim talimatlan da saurn
taleplerinin verilebilecegi en son is glinli saat
12:00'a kadar yatmrnci tarafmdan iptal
edilebilecektir.

uygun haberlesme Ahrn-sanm talirnatlan
merkez adresine kanallan He Kurucu

iletilmelidir

uygun haberlesme
merkez adresine

Kanlma Paylarmm Satismda Kullamlacak
Dagrnm Kanallaru

Finans Yatinm Menkul Degerler A.~.

Logos Portfoy Yonetimi A.~.

Kanlma Paylarmm Sansmda Kullamlacak
Dagtnm Kanallaru
Logos Portfoy Yonetimi A.~.

Finans Yatinm Menkul Degerler A.~.

i~Yatmm Menkul Degerler A.~.

Osmanli Yatmm Menkul Degerler A.~.

Odea Bank A.~.

Bunun disinda, Kurucu Yonetim Kurulu, fon
katilma paylannm borsada da islem gormesi
icin Borsa'ya basvuru yapilmasma karar
verebilir. Fona iade dismda, fon katilma paylan
nitelikli atmmcilar asmda Borsa istanbul



Boyle bir madde bulunmamaktadtr.

A.~'nin Nitelikli Yatmmci Islem Pazan'nda el
degistirebilir.

Fon Katrlma Paylarmm Borsa'da Islem
Germe i:

Fon katilma pay Ian ihrac belgesinin
onaylanmasrru takiben, Fon kurucusu
tarafindan basvuru yapilmasi halinde soz
konusu basvuru uzerine Borsa kotuna ahmr.

Katilma paylanrun borsada islem gormesine
iliskin esaslar Borsa Istanbul A.~. (BIA~)
tarafindan belirlenir. Katilma paylanrun
borsada islern gormesi durumunda SPK ve
BiA~'m kamunun aydmlarilmasma iliskin ilgili
duzenlemelerine uyulur. lsbu ihrac belgesinin
borsa islemleri icin varsa BiA~ islem esaslan
veya kamuyu aydmlatma duzenlemeleri ile
celisen hukurnleri uygulanrnaz.


