TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU’NA
BAĞLI QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU’NUN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu izahnamesinin 2.4 ve 2.5 no’lu maddeleri
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 02.05.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.6466 sayılı
izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Değişiklikler 22/05/ 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:
1. İzahnamenin 2.4. maddesine “Fon portföyü Rehber’in Para Piyasası Fonlarına İlişkin
Esaslar başlıklı 4.7. maddesi dikkate alınarak oluşturulacaktır.” ifadesi eklenmiş olup, Rehber’in
söz konusu maddesi aşağıdaki gibidir.
“4.7. (Ek:12.03.2019 tarih ve 16/347 sayılı Kurul Kararı ile) Para Piyasası Fonlarına
İlişkin Esaslar
i) Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin asgari %50’si mevduat/katılma
hesaplarında değerlendirilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam
değerinin %6’sını aşamaz. Söz konusu fonlar tarafından ters repo işlemlerine ve Takasbank para
piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine yapılan yatırımın toplam tutarı ise fon
toplam değerinin %40’ını aşamaz. Bu fonlar için, Fon Tebliği’nin 17 nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak ihraççı sınırı kontrolünde fon portföylerinde yer alan
mevduat/katılma hesapları dikkate alınmaz.
ii) Para piyasası fonlarından alınan yönetim ücreti, fon izahname ve yatırımcı bilgi
formlarında yer alan mevcut yönetim ücretinin yarısı oranında uygulanır. Bu düzenlemenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut yönetim ücreti oranının arttırılması amacıyla yapılan
başvurular Kurulca değerlendirmeye alınmaz.”
2. İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan “Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi
organize para piyasası İşlemlerinin” asgari ve azami oranları mevzuata uyum kapsamında 0-20
olarak revize edilmiştir.
3. Fon portföyünün Rehber’in Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar başlıklı 4.7.
maddesi dikkate alınarak oluşturulacak olması nedeniyle, Fon’un karşılaştırma ölçütü
değiştirilmiş olup, izahnamenin 2.5. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.
Eski Karşılaştırma Ölçütü
Yeni Karşılaştırma Ölçütü
%70 BIST - KYD O/N Repo Endeksleri Brüt +
%10 BIST-KYD TL Bono Endeksleri 91 Gün %70 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL
Endeksi + %30 BIST-KYD Repo (Brüt)
+ %20 BIST- KYD ÖST Endeksi Sabit
Endeksi

