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FüoIü

izıııınş *pıre nnĞişiıtıiĞi

şpa!L. Pt}prğı Kıınıhı'ndan ıtınm l!"-'r.U"n.?l?Zrffi .,çE_ıgansffi_
50 5 . ı "Q.V" ; " 

t5 .h.U3- - . " myü lzin iloğrultı§ııodr Altış Pşıffiiy Yönriinui /\,Ş-hin hırıııııgı
eılduğu Aüins Pnrrffiy l"Snştirni A.Ş. Hisse §enedi Şerrısiye Fon"unı@!ı .*[t[gş Fıırtffiy Biı.inci
[Iişşe §enedi Fnnıı {ttiss* §ğn€di Yoğun F*n } izıiınoıncsiniıt ?"3." 3.4., §.tr ı,t 5"5. nolu
mndde,kriieş$ıdakiştkildedeğiştirilıniş;2.9.,2.t0.,3.?.ııc§"tt,ııolııınnddşlştticrıııtişlir"

Değişi.iınikkrIt/QLl20Ül*lttııden itibgrcıı uyguBaıırrıalna başlnnarukııı

iz*ıııı*nığ DEĞişiKLiı{LERiNiN KoNu§u :

l. Fon yıtırııı §trateji§i kaşşamındı *Yobaneı püfa ye §§rınn}ıı§ piyısası arnçianrıa da )ıatırıııı
yıpabilir. Ançık, fon portffiyuııe fon toptam değerinin en fazla 9ü 20'§i oışnında y*baıcı prı
vc s*rrnaye piyr§ı§ı arrylan dahil ediiçbiliı * ibşrcşi ekleıuniştir.

2. Fon po*ffiyünde 1oer alıbii*cek varlık ve işiurıler için belirimrniş şsgsıi tç azami
şnııİamalara iüşkin Varlık ve İşlerrı Türü tıblosum "Yabünçı Ortakfuk Paylrı" §st sınır % 20;
"'Yabuncı 8orçlınma Araçlan" iist sınır 6ı620; "Vadığa Dayalı Meriul l{ıpnttlcı" üst sınır
%20; *Varlık Timinatiı Menkul Kı)şnetlçt'' üşi sınır Yüğ,'İpoteğe Dayalı/İpoüek Teminıtiı
Mffıkul Kıymetler" üst şıru.r %20;"Gelir Ortaklığı §enetleri" iist şınır %?O;*üelire Endeksii
§eneüş* üşt şınır %?0;* Kımu ve Özel §ektör Dış Borçlanrna AraçIın ( Eırıobond}" ü§t §ınıı
i/o20;" Yapılandınlmış Yatınm Araçlan* üst sınıı 9610; *'Varant vç Serti§kalar" üst şnr r6i0
eklenmiştir.

Altırı ve Kıymdü Madeııler işlemieıi için geçerli 96 s'lik üst şınır % 2O olarak vç "AIhn ve
Kıymetli Madeniet''ifadesi "Altın ve Kryrıetli Madffiler ile bu Mıdanle,rc Dtyaiı
Piyasası Araçtarı" olarak değiştirilrniştir"

Yahnm Fonu ve Eorşa Yatınm Fonu Kıtıiına Faylan ( Yurt İçi } ile Yalırrm Ortflklığ, Paylnrı
İşlernleri için geçerli % l0'luk üst şınır % 2ü ıılşak vö "Yahnm Fonu ve Borsı Yttınm Fonu
Katılma Paytan ( Yuıt İçi ) ite Yatırım Ortaklığı Paylan" ifadesi 'Yahnm Fonu Kattlmı
Pıylın, ğorsa Yatınm Fonu Katılma Poylan, §tyriınenkul Yatınm Fonu Katılma Payl*n,
Girişim Semıayesi Fonu Katılma Paylan" olarak değiştirilmiştir.

3. Fon portffiyüne dahil ediiebileçek olın yabancı yatırım arıçlannı tanıtıcr genei bilgiler
eklenınişir.

d. Fon port$yüne dahil edilebilecck otan yapılındınlmış yatınm ançlarını ianıtıcı genel
eklcnınişti



§. Fffi ıütıE tıIıbilıaÇi ridilar mfficşfos Tryİnfuıh§ Yffiıım
Xnffiım RigHkr" *lcmıiştiı

r. İeşhngnneşıiıı i-3- *u,3"4. nndd*ieri.rı,dq yeni *İtom vndıklnr içiu dnğerlwııt yi
üli*in bülgi[t adınmlşlr.

'?" İııhmc shdaünı ıılııııı mırıytı "' Emtı dryü Mofuınm c§d*şındğir Tübliü'
bç,iirttnsıı nidikltış ııysırnlıığıı korıınffiı' içrcu ilgiii ffi *lmişfo.


