
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU 

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON' A BAĞLI
ATLAS PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) FON'UN 

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ 

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24 /05/2022 tarih ve E---12233903-305.04- 21750 
sayılı izin doğrultusunda Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin kurucusu olduğu Atlas Portföy 
Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Atlas Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Fon 
izahnamesinin Başlangıç ve Kısaltmalar bölümü; 1.1, 2.3., 5.2., 6.3., 6.4., 7.1.1., 7.1.5., 8.2. ve 
11 .2. no.lu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Değişiklikler 24 /06 / 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Yeni 
Atlas Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Atlas Portföy Serbest (TL) Fon 
Fon 

2. Fon izahnamesinin 2.3. no.lu maddesinde, "Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına

ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli kurumsal yatırımcılara satılacak serbest fon

statüsündedir." ibaresindeki kurumsal kelimesi kaldırılarak "Fon, ilgili tebliğin nitelikli

yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest 

fon statüsündedir." şeklinde değiştirilmiştir. 

3. Fon tarafından kar payı dağıtımı yapılmayacak olup kar payı dağıtımına ilişkin hükümler
izahnameden çıkarılmıştır.

4. İzahnamenin Katılma Payı Satım Esaslan başlıklı 6.3. no.lu maddesi aşağıdaki şekilde
güncellenmiştir:

"Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar 

verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada 

bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

BIST Pay Piyasası 'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar 

ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada 

bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 

BIST Pay Piyasası 'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü 

yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. " 

5. İzahnam��g_n Bedellerinin Ödenme Esaslan başlıklı 6.4. no.lu maddesi aşağıdaki
şekilde -�Gef�n�tilşµl\, ✓ 
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