ATLAS PoRTT,öYxöNETtıd A.ş. BoRçLAI{IIIA ARAçtARI
şEMstYE
x'oNU'NA BAĞtI ATI,A§ poRTröy Bhh§ci öınısnı<iön nonçıaınıa
ARAÇLARI EONU

izıınuıın »nĞişhoiĞi

Atlas Port6y Yönetimi A.Ş. Atlas Portftiy Birinci Özel Sektör
izalınamesinin 6. maddesinin §ormayo piyasası krınıtu'ndn. alınan

Esld Şekil:

vI. I(ATILIIIA PAYLARIıIIN ALIM §ATIM E§A§LARI
Fon sahŞ başlaııgı9 tarihinde bir adet payın nominal ffyar
Oirim pay değeri) l Tl,dir.
Tıi'kiP eden günlerde fonıın birimpay doğeri, fon toplam değorinin kıhlma paylannın sayısına
bölürımesiyle elde edilir.

f,'onı Yülısek tutırdg yıhnmo girişi yı dı çılıışı otduğu dünemlcıdo özel sektör
borÇlannı ıraÇlan piyısısının ittikit olmısı nedcniyle fon lçcrisinde kılan yahnmcı

kİtlc-Şİnin getirilerİni olumsuz etHlemoktg

açmıktıdın

ılmt zımındı getingider dengeslzüğtne de yot

Bu ÇeıÇevedg İlk ihraçtatın ye iHnei cl piyasısındıki §lem hıcninin yeterli
olmanısı sob*İyte fonı glılş vc çıkışlaıdı mewuıhn Engürdüğü 7o80rük oranın
sığlınmısındı zorluk yaşınabileceği dğırlendirilerck tr'on'un kıhlnı pıyı ıdedi üst
lİnİtl 50.000.000 Pıy olırık belirlenniştir. Sıtılın kıhlını pıyı ıdedi 50.000.000 pıya
ulıŞtığrndı fon kıülmı paylırının sıtşı durdunılıcıkhr. Öteyındın kıtılme pıyıaİının
İ'on tırıftndın geri ılınmısı §leni duıdurulmıyıcak olup, yıtınmcılınn x'on kıhlmı
PıYlannın tr'on'ı İıdesİ tıleplerl kırşılınıcıkhr. Kıtlmı pıylırının f,'onra iıde talepleri
gerÇeldEtİrİldİkÇe söz konusu 50.000.000 pay limitine ulışılanı dek Fon kıtılmı
pıylınnın sıüşını dcvım cdilecektin
sevİYede

Yenl Şekll:

VI.I(ATILMA PAVLARININ ALIM SATIM ESASLARI
Fon sahş başlangıç tarüindç bir adet payn nominal fiyatı
@iıim pay değeri) 1 TL,dir.
TakiP oden günlerde fonım birim pay değeri, fon toplam değerinin kahlma paylarının sayısına

böltlıırıesiyle eldo edilir.

I'onı Yüksek tutırdı yıhrımcı girişl yı dı çıkışı olduğu dönemlerde özel sektöı
borÇlınmı arıÇlırı plyısısının illikit olmısı nedeniyle
!5ı içerisinde kalın yatırrmcı
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kitlegİnİn getirilerİni olumsuzetkilemektg

ıçnııktaün

ıynı zımgndı gelir4iılerdengesizliğinedeyol

Bu

ÇtrÇevede, İll( ihreçlınn ve İkinci el piyısasınılıki §lem hacminin yeterli
seüYede olmanıası sebebiyle fona giriş ve çılrışlarda mevzuıhn öngördüğü 7o80'lik oranın

sığlanmeıında mrluk yaşınabileceği değertondirtlerek F'on'un.kıhlmı payı adedi üst
Iİmttİ 60.000.000 Pıy otırık bclirlenm§tir. §ahlan kahlmı payı adedi 60.000.000 pıya
ulıŞh$ndı fon kıhlma pıylınnın sıtışı durdurulacaiıtır. Öte yından kıhlma paylırının
Fon tarıfındın geıi alıımesı §lemi durdurulmayacık olup, yahnmcılann tr'on kıhlma
PaYlarının F'on'a iıdesi talepleri karşılanacıktır. Kahlma paylannın T'onra iade tılepteri
gerÇeklEtirildİkÇe söz konusu 60.000.000 pay limitine utaşılına dek x'on kahtma
paylannın sahşına devam edilecekttn
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