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Konu : Gayrimenkul yatırım fonu içtüzük ve ihraç
belgesi değişikliği talebiniz hk.

20.10.2017

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad.
No:4/C No:107 Sarıyer / İSTANBUL
İlgi

:a) 22.08.2017 tarih ve 280 sayılı yazınız.
b) 17.10.2017 tarih ve 329 sayılı yazınız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazınızla, diğer hususların yanı sıra, kurucusu olduğunuz Re-Pie Gayrimenkul
Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun (Fon) içtüzüğünde ve ihraç
belgesinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur. İlgi
(b)’de kayıtlı yazınız ile ise Fon’a ilişkin içtüzük tadil metni, ihraç belgesi tadil metni ile duyuru
metinlerinin nihai halleri Kurulumuza iletilmiştir.
Fon’un içtüzük ve ihraç belgesi değişikliğine ilişkin talebiniz Kurulumuzca uygun bulunmuş olup,
bu kapsamda Kurulumuzca onaylı içtüzük tadil metni, ihraç belgesi tadil metni ile duyuru metinleri işbu
yazımız ekinde yer almaktadır.
Bu çerçevede, söz konusu değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için sırasıyla;
a) Tadil metinleri ve duyuru metinlerinde boş bırakılmış olan tarih ve sayı hanelerinin
doldurulması,
b ) Ek/1’de gönderilen duyuru metinlerinde belirtilen içtüzük ve ihraç belgesi değişikliklerinin
yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla
bildirilmesi ve bu süre içerisinde katılma paylarını Fon’a iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde
söz konusu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinin katılma paylarının fona iade edilebileceği ilk tarihe
kadar ertelenmesi,
c) Ek/2’de gönderilen içtüzük tadil metninin, değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinde Şirketinizin
merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
(TTSG) ilan edilmesi, ilanın yayımlandığı TTSG’nin 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi,
d) Söz konusu değişikliklerden kaynaklanan düzeltmelerin yapıldığı güncel içtüzük metninin
kelime aramaya imkan verecek şekilde PDF formatında tam bir metin olarak Şirketiniz internet
sitesinde ilan edilmesi,
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e) Güncel içtüzük ve ihraç belgesinin imzalı ve kaşeli bir şekilde Kurulumuza iletilmesi
gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Erkan ÖZGÜÇ
Daire Başkan Yrd. (T.)

Ek:
1- Onaylı duyuru metinleri (2 adet)
2- Onaylı içtüzük tadil metni
3- Onaylı ihraç belgesi tadil metni
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