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  Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 

 
   

      

Ortaklığın Adresi : 
Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 65 Kat 1 Suit A PK 
34416 Kağıthane - İstanbul 

Telefon ve Faks Numarası : 0212 386 26 36 / 0212 386 26 35 

E-posta adresi : gsyo@rheagirisim.com.tr 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler 
Biriminin Telefon ve Faks Numarası 

: 0212 386 26 36 / 0212 386 26 35 

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 02.04.2014 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : 
Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. ile yapılan Portföy Yönetim 
Sözleşmesinin revize edilmesi hk. 

 
  AÇIKLAMA: 

Yönetim Kurulumuzun 20.02.2014 tarihli ve 2014/01 sayılı kararınca yapılan 02.04.2014 tarihli KAP 
açıklamamıza istinaden alınan yeni karar hk;  
 
Yönetim Kurulumuzun 07.04.2014 tarihli ve 2014/03 sayılı kararı ile;  
 
1)            Yönetim Kurulumuzun 20.02.2014 tarih ve 2014/01 sayılı kararına aşağıdaki şekilde açıklık 
getirilmesine ; 
 
" Şirketimiz portföyünün yönetimine ilişkin olarak, Portföy Yönetim Sözleşmesi'nin 18. maddesi ile belirlenen 
portföy yönetim ücreti, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve ilgili mevzuat hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, üçer aylık dönemler itibari ile hesaplanacak olup, Şirketimizin ilgili dönem sonlarında 
düzenlenen bireysel finansal tablosu çerçevesinde tespit edilen "yönetilen portföy büyüklüğü"nün %2,5'i olarak 
belirlenmiştir. Ücretin bireysel finansal tabloların kesinleşmesinden önce faturalandırılması halinde, 
faturalandırılmış tutar ile ilgili döneme ait kesin hesaplar arasında oluşabilecek farklar, bir sonraki dönem için 
hesaplanan portföy yönetim ücretinden mahsup edilecektir.   
 
Ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket'in performans ücreti hariç olmak üzere, yıl içerisinde dışarıdan 
alınacak hizmetler için ödeyeceği ücretlerin toplamı, son yıllık bireysel finansal tablosunda yer alan aktif 
toplamının %2,5'i ile sınırlı olup, bu sınırın aşılması halinde, aşılan kısım, ilgili yıla ilişkin portföy yönetim 
ücretinden mahsup edilecektir. " 
 
2)            Bu karara uygun olarak, Rhea Portföy Yönetimi AŞ ile Şirketimiz arasında düzenlenmiş olan Portföy 
Yönetim Sözleşmesi'nde gerekli revizyonun ve bildirimlerin yapılmasına, 
 
 
karar verilmiştir. 
 
 

 
   

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan 
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin 
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli 
tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 


