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AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’NİN KURUCUSU OLDUĞU
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİNEMA TV GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR
İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.05.2020 tarih ve 12233903-320.04-E.4932 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
Ancak, bu belgenin onaylanması, bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü
anlamına gelmeyeceği gibi, ilgili fon katılma paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
Fon katılma payları; içtüzük, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde satış
başlangıç tarihi olarak belirlenen 15/104/2020 tarihinden itibaren, işbu ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım
kanalları aracılığıyla nitelikli yatırımcılara sunulacaktır.
Fon kurucusuna ve işbu ihraç belgesine konu fon katılma paylarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilerde içtüzük ve işbu ihraç belgesi hükümleri ile
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, hüküm bulunmayan hallerde ise yatırımcı sözleşmesi
hükümleri ile Borçlar Kanunu'nun vekalet akdi hükümleri uygulanır.
Fon kurucusunun ticaret unvanı ve adresi

:

İhraca ilişkin yetkili organ kararı/karar tarihi
Katılma paylarının pazarlama ve dağıtımını
gerçekleştirecek kurucu ve varsa portföy yönetim
şirketleri ile katılma paylarının alım satımına
aracılık edecek yatırım kuruluşlarının ticaret
unvanı
Satış Yöntemi
Katılma payına ilişkin asgari işlem limitleri (varsa)

:
:

Fon unvanı

:

Fon türü
Fonun süresi

:
:

:
:

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Büyükdere Cad. Kempinski Residence Astoria
B Kule No:127K:9
Esentepe Şişli 34394 İSTANBUL
01/02/2019 – 2019-003
Azimut
Portföy
Yönetimi
A.Ş.
(Kurucu/Yönetici)

Yurtiçinde nitelikli yatırımcıya satış
Katılma payına ilişkin asgari işlem limiti
bulunmamaktadır.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Sinema TV
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Fonun süresi katılma payı satışı tarihinden
başlamak üzere 10 yıldır, bu sürenin son 6 ayı
tasfiye dönemidir.
Fon'un süresi, Fon içtüzüğünün Fon süresine
ilişkin maddesinin tadil edilmesi ile
değiştirilebilir. İçtüzüğün Fon süresine ilişkin
maddesinin değiştirilmesi için Kurul'a
yapılacak başvurudan önce dolaşımdaki tüm
katılma paylarını temsil eden yatırımcıların en
az yüzde ellibirinin (%51) olumlu oyu ile
Yatırımcı Toplantısı'nda bu doğrultuda karar
alınması zorunludur. Bu durumda, Fon süresine
ilişkin olarak işbu ihraç belgesinde de değişiklik
yapılması için Kurul'a başvurulur.
Fon süresine ilişkin değişikliğin yürürlüğe giriş
tarihinden en az 30 gün önce söz konusu
değişiklik katılma payı sahiplerine en uygun
haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Bu süre içinde
katılma paylarını Fon’a iade etmek isteyen
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Fon yöneticisinin unvanı ve adresi

:

Portföy saklayıcısının unvanı ve adresi

:

Portföy yöneticilerine ilişkin bilgi

:

yatırımcı buluınması halinde, söz konusu
değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi katılma
paylarının Fon’a iade edilebileceği ilk tarihe
kadar ertelenir.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Büyükdere Cad. Kempinski Residence Astoria
B Kule No:127K:9
Esentepe Şişli 34394 İSTANBUL
Türkiye İş bankası A.Ş.
İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul
Fonun girişim sermayesi portföyünün yönetimi
ile ilgili tüm işlemler kurucu Azimut Portföy
Yönetimi A.Ş. nezdinde oluşturulan yatırım
komitesi tarafından yerine getirilir.
Portföyün girişim sermayesi yatırımları
dışındaki varlıklardan oluşan bölümü ise
aşağıda belirtilen portföy yöneticisi tarafından
yönetilir:
- Abdullah Selim KUNT

Fon kurucusunun yönetim kurulu üyelerine ilişkin :
bilgi

Gabriele Roberto BLEI Yönetim Kurulu
Başkanı
2014 - Devam/Azimut Holding S.p.A./İş
Geliştirme Bölüm Başkanı
2008-2013/AZ Fund Management S.A./ İş
Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm
Başkanı
Filippo FONTANA
Yönetim
Kurulu
Başkan Yardımcısı
2010 - Devam/AZ Life Ltd. ve Azimut
Group/Mali İşler Başkanı
Giorgio MEDDA
Yönetim Kurulu Üyesi
/ İcra Kurulu Başkanı
2012 - Devam/Azimut Portföy Yönetimi
A.Ş./İcra Kurulu Başkanı
Mattia STERBIZZI
Yönetim Kurulu Üyesi
2014 - Devam AZ Fund Management S.A. –
Ürün Müdürü
2013 – 2014 Lega Colucci & Associati Hukuk
Şirketi – Kıdemli Ortak
Massimo GUIATI Yönetim Kurulu Üyesi
2019-Devam/ Azimut Holding S.p.A./ Ürün
Dağıtım Ağı Bölüm Başkanı
2008 - 2019Azimut Holding
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S.p.A./UzakDoğu Bölge
Yöneticisi
Abdullah Selim KUNT Yönetim
Kurulu
Üyesi/Genel
Müdür
Yardımcısı/PortföyYöneticisi
2016 – Devam/ Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
/Genel Müdür Yardımcısı
2015 - 2016/ Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
/Genel Müdür
2012-2014/Azimut Global Portföy Yönetimi
A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı
Murat SALAR Genel Müdür / Yönetim Kurulu
Üyesi/Portföy Yöneticisi
2016 – Devam Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. –
Genel Müdür
2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. –
Yönetim Kurulu Üyesi
2011 - 2015 Azimut Bosphorus Capital Portföy
Yönetimi A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi –
Portföy Yöneticisi

Yatırım komitesine ilişkin bilgi

:

Naim KOÇER Yönetim Kurulu Üyesi
2016 - Devam Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. –
Yönetim Kurulu Üyesi
2015 – 2016 AZ Notus Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
2011-2015
Az Notus Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Kurucu nezdinde 4 kişiden oluşturulan yatırım
komitesi tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve
salt çoğunlukla karar alır.
Kurucu nezdinde 4 (dört) kişiden oluşturulan
yatırım komitesinde yer alan kişilere ilişkin
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Giorgio MEDDA: Şirket nezdinde Yönetim
Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak
görev yapan ve III-52.4 sayılı Girişim
Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar
Tebliği nin 11. maddesinde yer alan dört yıllık
yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi
yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye
sahip kişi olarak atanan komite üyesidir. Sn
MEDDA 1998 yılında, İtalya Milano’da
Universita Commerciale Luigi Bocconi Finans
Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl,
İtalya’nın ilk alternative telekomünikasyon
operatörü olan Albacom’un İç Kontrol
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Bölümü’nde uzman yardımcısı olarak iş
hayatına başlamıştır. 2007 yılında Azimut
Grubuna katılan Sn. MEDDA’nın Azimut
Grubu’ndaki ilk görevi, AZ Capital
Management şirketinde Fon Yöneticiliği
olmuştur. Ortalama 200 milyon Euro
büyüklüğünde bir portföyü yöneten Sn. Medda,
Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülkeler grubuna
yoğunlaşmıştır.
2008-2012 yılları arasında Azimut Grubu’nun
ana şirketi olan AZ International Holdings S.A.
bünyesindeki
AZ
INDUSTRIA
E
INNOVIAZIONE unvanlı ve yenilenebilir
kaynaklar üzerine yatırım yapan girişim
sermayesi şirketinde Direktör olarak görev
yapmıştır. AZ International Holdings S.A. in
“Siamosoci” (www.siamosoci.com) unvanlı
melek yatırımcı /start up ları destekleyen ve
“P101” ( www.p101.it ) unvanlı risk sermayesi
(venture capital) alanında faaaliyet gösteren
iştirakleri bulunmaktadır.
Naim KOÇER: Şirket nezdinde Yönetim
Kurulu üyesi olarak görev yapan ve III-52.4
sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına
İlişkin Esaslar Tebliği’nin 11. maddesinde yer
alan dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve
girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari
5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi
olarak atanan komite üyesidir. Galatasaray
Lisesi’nden mezun olan Naim Koçer, 1983
yılında Paris Dauphine Üniversitesi İdari
Bilimler Bölümü’nden mezun olmuştur. 1987
yılında aynı üniversitenin Varlık Yönetimi
Bölümü’nde Doktora eğitimini tamamlamıştır.
İş hayatına 1988 yılında Paris’te Bank Indosuez
Kantitatif Varlık Yönetimi Bölümü’nde
başlamıştır. 1992 yılında aynı bankanın Hisse
Senetleri Bölümü’ne geçmiştir. Bu bölümde
Avrupa
Bölgesi
şirketleri
üzerinde
uzmanlaşmış, yatırım yapılacak şirketlerin
seçiminde etkin olmuştur.
2003 yılında Türkiye’ye dönerek, Credit
Agricole Indosuez Türkiye Genel Müdürü
olarak göreve başlamıştır. Bu görevi 2007 yılı
sonuna kadar devam ettirmiştir. 2005 yılında bir
arkadaşı ile gemi yapımı alanında iş yapmak
üzere TVK isimli şirkete kurucu ortak olmuştur.
Buradaki hisselerinin yarısını 2008 yılında
Carlyle grubuna satan Koçer, kalan hissesini de
aynı gruba 2011 yılında satarak bu sektörden
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çıkmıştır. Söz konusu işlem, uluslararası özel
sermaye yatırım fonu olan The Carlyle
Group’un Türkiye’deki ilk yatırımı olması
sebebiyle ilgi ile karşılanmıştır. 2012 yılında iki
ortağıyla beraber, Notus Portföy Yönetimi
A.Ş.’yi kurmuştur. Bireysel ve kurumsal varlık
yönetimi hizmeti veren şirket, 2016 yılında
İtalyan Azimut Grubu’na satılmıştır. Dört yıl
gibi kısa bir sürede şirketin kuruluşu ve satışını
gerçekleştiren Naim Koçer halihazırda Azimut
Portföy Yönetimi A.Ş.’de Yönetim Kurulu
Üyesidir.
İki başarılı girişim sermayesi tecrübesinden
sonra Naim Koçer 2015 yılında bir ortağıyla
beraber yeme-içme sektöründe yatırım yapmak
üzere MRB isimli şirketi kurmuştur. Halen
faaliyetine devam eden şirket, iki yeni ortağın
katılımıyla İstanbul’da bir balık restoranı açmak
üzere çalışmaktadır.
Murat SALAR: Şirket nezdinde Yönetim
Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak görev
yapmakta olan komite üyesidir.

Fonu temsil etmek üzere dışarıdan atanan vekil :
hakkında bilgiler
Fonun yatırım stratejisine ve amacına ilişkin :
esaslar

Abdullah Selim KUNT: Şirket nezdinde
Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapmakta olan komite
üyesidir.
Yoktur.
Fon’un yatırım stratejisi uyarınca, Fon
tarafından temel olarak yatırım komitesi
tarafından uygun görülen Türkiye’de kurulu
veya kurulacak olan, ulusal ve uluslararası her
türlü sinema filmi, dizi film, internet üzerinden
yayın yapan mecralar için dizi film, televizyon
programları, reklam ve tanıtım filmleri üreten
yapım şirketlerine, mevzuat uyarınca izin
verilen herhangi bir yolla (borçlanma araçlarına
yatırım, sermaye, borç sermaye karması
şeklinde yapılandırılmış finansman vb.) yatırım
yapılacaktır. Fon, söz konusu yatırımlar ile
yapım şirketlerinin elde edeceği getiriden
yararlanmayı hedeflemektedir.
Yatırıma konu olacak olan şirketin sözleşme
yükümlülüklerini
yerine
getirebilme
özelliklerine sahip olması, yönetim kadrosunun
yetkin, tecrübeli ve etik kurallara sahip olması,
Kurumsal Yönetim ilkelerini benimsemiş
olması,
sürdürülebilir
ürün
geliştirme
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potansiyeline sahip olması göz önünde
bulundurulacaktır.
Yatırımlardan çıkış yolu olarak ise girişimlerin
finansal veya stratejik bir yatırımcıya satılması
en olası senaryo olarak öne çıkmaktadır.
Bununla birlikte, Fon’un girişim şirketlerine
borç ve sermaye finansmanı karması şeklinde
yapacağı yatırımlar, Fon ile girişim şirketi
arasında
imzalanacak
bir
sözleşme
çerçevesinde gerçekleştirilir. Her sözleşme
süresi sonunda, o yatırımdan çıkış gerçekleşmiş
olur.
Sinema filmlerinin yapımcılığını, dağıtımını ve
gösterimini yapan şirketlerin ortaklık paylarının
Fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür.
Fon portföyüne Türk ve/veya yabancı para ve
sermaye piyasası araçları dahil edilebilecektir.
Fonun yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin :
esaslar

Fon toplam değerinin en az %80’inin bir veya
birden fazla girişim sermayesi yatırımından
oluşması zorunludur. %80 oranı, Fon’un
Tebliğ’de belirlenen asgari girişim sermayesi
yatırım sınırlamasıdır.
Fonun, bir hesap dönemi içinde; Tebliğ’de
belirtilen KOBİ niteliğini sağlayan girişim
şirketlerine doğrudan yaptığı yatırımların, fon
toplam değerinin %10’unu geçmesi halinde
girişim sermayesi yatırım sınırı asgari %51
olarak uygulanır.
Fon, girişim şirketi niteliğindeki limitet
şirketlere yatırım yapabilir. Yatırım tarihi itibari
ile limitet şirket olan girişim şirketlerinin, ilk
yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim
şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması
zorunludur.
Yatırım sınırlamalarına uyumun fonun hesap
dönemi sonundaki toplam değer tablosu itibari
ile sağlanması zorunludur. Fon’un Tebliğ’de
belirlenen
asgari
ve
azami
yatırım
sınırlamalarına uyum sağlamaması halinde,
yatırım
sınırlamalarına
yeniden
uyum
sağlanması için ek süre verilmesi talebiyle
kurucunun Kurul’a başvuruda bulunması
mümkündür.
Fonun girişim şirketlerine yapacağı ortaklık
hakkı veren girişim sermayesi yatırımları, fon
ile girişim şirketinin yönetim kontrolüne sahip
mevcut ortakları ile imzalanacak bir pay
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sahipliği sözleşmesi çerçevesinde; borç ve
sermaye finansmanın karması şeklinde
yapacağı yatırımlar ise, fon ile girişim şirketi
arasında
imzalanacak
bir
sözleşme
çerçevesinde gerçekleştirilir. Fon tarafından
girişim şirketinin sermayesini temsil eden
payların tamamının iktisap edilmesi veya
girişim şirketinin yönetim kontrolünün
sağlanması halinde ise satın alıma ilişkin
imzalanacak bir pay devri sözleşmesi Kurul’a
iletilir.
Girişim sermayesi yatırımları dışındaki
varlıklar kapsamında olmak ve girişim
sermayesi yatırım sınırlamalarına dahil
edilmemek üzere, yurtdışında yerleşik, borsada
işlem görmeyen ve gelişme potansiyeli taşıyan
şirketlerin sadece ortaklık paylarına fon toplam
değerinin azami %10 (yüzde on)’una kadar
yatırım yapabilir. Portföydeki mevcut girişim
şirketinin, şirket merkezinin yurtdışına
taşınması halinde, bu şirketin paylarına yapılan
yatırımlar da bu madde kapsamında
değerlendirilir.
Fon, altına, diğer kıymetli madenlere, diğer
emtialara ve bunlara dayalı vadeli işlem
sözleşmelerine yatırım yapamaz.
Fon, sermaye piyasası araçlarını açığa satamaz,
kredili menkul kıymet işlemi yapamaz ve
sermaye piyasası araçlarını ödünç alamaz.
Türev araçlara sadece portföylerini döviz, faiz
ve piyasa riskleri gibi risklere karşı korumak
amacıyla taraf olabilir. Türev araçlar nedeniyle
maruz kalınan açık pozisyon tutarı Fon toplam
değerinin %20’sini aşamaz. Bu madde
kapsamında yapılacak değerlendirmelerde
yatırımcılara en son bildirilen Fon toplam
değeri esas alınır. Vadeli İşlem ve Opsiyon
Piyasası’nda gerçekleştirilen işlemlerin nakit
teminatları da fon portföyüne dahil edilir.
Fon, ancak TCMB tarafından alım satımı
yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş
yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım
yapabilir.
Fon portföyünde bulunan yabancı sermaye
piyasası araçları satın alındığı veya kote olduğu
diğer borsalarda satılabilir. Bu sermaye piyasası
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araçları Türkiye içinde, Türkiye'de veya
dışarıda yerleşik kişilere satılamaz ve bu
kişilerden satın alınamaz.
Yatırım yapılacak yabancı sermaye piyasası
araçlarını ihraç eden kuruluşlar hakkında ve
değerlemeye esas olacak fiyat hareketleri
konusunda gerekli bilgileri kurucu sağlar.
Kurucu fona alınacak yabancı sermaye piyasası
araçlarının tabi olduğu ilgili ülke mevzuatına
göre borsada satışına ve bedellerinin transferine
ilişkin kısıtlamaların bulunup bulunmadığını
araştırmak zorundadır. Bu tür kısıtlamaları olan
sermaye piyasası araçları portföye alınamaz.
Fonun yabancı ülkelerde yatırım yapacağı
sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemleri o
ülke düzenlemelerine göre faaliyet gösteren
aracı kuruluşlar vasıtasıyla yürütülür. Yabancı
borsalara fon adına verilen müşteri emirleri ve
bunların
gerçekleştiğine
ilişkin
aracı
kuruluşlardan alınmış teyitler, ödeme ve tahsilat
makbuzları fon adına muhafaza edilir.
Fon, girişim sermayesi yatırımları dışındaki
yatırımlarda paylarını satın aldığı ortaklıkların
herhangi bir şekilde yönetimlerine katılma
amacı güdemez ve yönetimde temsil edilemez.
Fonun operasyonel işlemleri nedeniyle
oluşabilecek likidite ihtiyacının karşılanması
amacıyla nakit tutulabilir.
Aşağıdaki varlık ve işlemler fon portföyüne
dahil edilebilir:
a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil
Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait
paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,
b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar
hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen,
yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları
ve anonim ortaklık payları,
c) Vadeli mevduat ve katılma hesabı,
d) Yatırım fonu katılma payları,
e) Repo ve ters repo işlemleri,
f) Varantlar ile sertifikalar,
g) Kira sertifikaları ve gayrimenkul
sertifikaları,
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h) Takasbank para piyasası işlemleri,
ı) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve
primleri,
i) Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış
yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak
senetleri,
j) Kurulca uygun görülen diğer yatırım
araçları.”
Fonun yatırım stratejisi ve risk profili dikkate
alınarak belirlenen, fonun karşılaşabileceği
temel riskler aşağıda sıralanmıştır.
Yasal Riskler:
Fon’un yatırım yaptığı sektörlerde yatırım
sonrasında
meydana gelebilecek yasal
düzenlemelerdeki veya vergi mevzuatındaki
değişikliklerinden dolayı fonun etkilenmesi
riskidir. Özellikle vergi ve girişim sermayesi
mevzuatında ortaya çıkabilecek değişiklikler
Fon değerini ve net getirisini etkileyebilir. Bu
riskler, Şirket’in ülkemizde ve yurtdışındaki
bütün kanunlara karşı yükümlülüklerini kapsar.
Vergi yükümlülükleri de bu kapsamın
içerisindedir.

Likidite Riski:
Nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında
karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit
mevcuduna veya nakit girişine sahip
bulunmaması nedeniyle Fon tarafından maruz
kalınabilecek zarar ihtimalini ifade etmektedir.
Fon varlıklarının likit olmaması nedeniyle
makul bir sürede piyasa değerinden nakde
çevrilme zorluğu, nakde dönüştürülmesinin
zaman alması ve değere ilişkin belirsizlikler
risk değerini artırmaktadır.
Finansman Riski:
Fon’un
ihtiyaç
duyduğu
finansman
kaynaklarına
zamanında
ulaşamaması
nedeniyle zarara uğrama ihtimalidir. Finansman
riski ile ilk aşamada fonun yatırım yapacağı bir
girişim sermayesi şirketi veya varlığın bedelini
ödeme kabiliyeti ölçülmektedir. İkinci aşamada
ise yatırım yapılan bir girişim sermayesi
şirketinin sonradan ihtiyaç duyabileceği
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fonlama ve sermaye artışının fon tarafından
karşılanabilme kabiliyeti ölçülmektedir.
Olağandışı Olaylarla Karşılaşma Riski:
Doğal afetler, yangın, sel, terör eylemleri, sıra
dışı toplumsal olaylar gibi durumlarda
çekimlerde kullanılan teknik ekipmanın tahrip
olması sonucunda fonun zarar etmesi riskidir.
Yoğunlaşma Riski:
Yoğunlaşma riski, belli bir bölgeye, sektöre,
varlığa/varlık grubuna ağırlıklı olarak yatırım
yapılması sonucu, fon portföyünün bu
varlıkların içerdiği risklere daha fazla maruz
kalmasıdır.
Karşı Taraf Riski:
Karşı taraf riski, genel olarak fonun taraf olduğu
mal
ve
hizmet
alım
veya
satımı
sözleşmelerinde; sözleşmenin karşı tarafının,
sözleşme
gereklerine
uymayarak,
yükümlülüğünü kısmen veya tamamen
zamanında yerinde getirememesinden dolayı
Fon’un zarara uğrama riskini ifade etmektedir.
Operasyonel Risk:
Yetersiz veya işlemeyen iç süreçler, insan
kaynağı, sistemler ya da etkenler nedeniyle
ortaya çıkabilecek kayıp riskidir.
İhraççı Riski:
Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının
yükümlülüklerini kısmen veya tamamen
zamanında yerine getirememesi riskini ifade
eder.
Piyasa Riski:
Yapılan yatırımların fiyat değişimlerine bağlı
olarak ortaya çıkan riskler nedeniyle zarar etme
olasılığını ifade eder. Piyasa riski aşağıdaki dört
alt başlıkta detaylandırılmıştır.
i. Faiz Oranı Riski: Faiz oranlarındaki
hareketler nedeniyle Fon’un faiz pozisyon
durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zarar
olasılığıdır.
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ii. Kur Riski: Yabancı para cinsinden alacak ve
borçların, bu paraların TL karşısında muhtemel
değer değişmelerinden doğabilecek zarar
olasılığıdır.
iii. Fiyat Riski: Fiyat seviyelerindeki muhtemel
değer değişmelerinden doğabilecek zarar
olasılığıdır.
Yatırım yapılan şirketlere ilişkin riskler ise
aşağıdaki gibidir:
Mali riskler: Yatırım yapılan şirketin mali
yükümlülüklerini (vergi yükümlülükleri dahil)
yerine getirmeme riskini kapsar.
Hukuksal risk: Yatırım yapılan şirketlerin
ülkemizde ve yurtdışındaki kanunlara karşı
yükümlülüklerini yerine getirmemesiyle ilgili
riskleri işaret eder.
Yönetsel riskler: Yatırım yapılan şirketlerdeki
yönetsel sorunlar nedeniyle oluşabilecek kayıp
riskidir.

Asgari kaynak taahhüdü tutarı (TL)
:
Dışarıdan alınan hizmetlere (değerleme, hukuki :
danışmanlık vb.) ilişkin bilgi

Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin :
esaslar

Sermaye/yatırım riski: Yatırım yapılan
şirketlerin yönetsel veya mali bünyelerine ait
sorunlar nedeniyle oluşabilecek zarar riskidir.
5.000.000 TL (Beş milyon TL)
Fon’un mali tablolarının denetimi için bağımsız
denetim kuruluşlarından ve Fon varlıklarının
saklanması için saklayıcı kuruluştan hizmet
alınır.
Kurucu girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin
olarak aşağıda belirtilen konularda ve ihtiyaç
duyulabilecek diğer konularda yönetim kurulu
kararı alınması koşuluyla dışarıdan danışmanlık
hizmeti alabilir.
a) Hukuk Danışmanlığı
b) Finansal Danışmanlık
c) Vergi Danışmanlığı
d) Operasyonel ve IT Danışmanlığı
e) Sektör Danışmanlığı
f) İnsan Kaynakları Danışmanlığı
g) Risk ve İstihbarat Danışmanlığı
h) Değerleme
i) Alım ve Satım Danışmanlığı
Katılma Payı alım satımına esas teşkil edecek
fon birim pay değeri (Alım/Satıma esas Fiyat)
her yıl 31 Mayıs gününde hesaplanır, takip eden
ilk iş günü açıklanır ve yatırımcılara elektronik
posta ile bildirilir. Bu tarihin tatil gününe denk
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Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara :
ilişkin esaslar

gelmesi durumunda katılma payı alım satımına
esas teşkil edecek fon birim pay değeri takip
eden ilk iş günü hesaplanır, bir sonraki gün
açıklanır ve yatırımcılara elektronik posta ile
bildirilir.
Fon'a ilişkin giderler fon portföyünden
karşılanır. Yönetim ücreti dahil tüm giderlerin
toplamının üst sınırı fon toplam değerinin yıllık
%20'sidir. Fon'un toplam gideri içinde kalmak
kaydıyla, fon toplam değerinin günlük
%0,00548'inden (yüz binde beş virgül kırk
sekiz) [yıllık yaklaşık % 2 (yüzde iki)] oluşan
bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret
her ay sonunu izleyen bir hafta içerisinde
kurucuya fondan ödenecektir.
Fon malvarlığından, fon portföyünün yönetimi
ile ilgili kurucuya ödenecek yönetim ücreti de
dahil olmak üzere, aşağıda ve Fon içtüzüğünde
belirtilenler dışında harcama yapılamaz.
1. Katılma payları ile ilgili harcamalar,
2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar,
2.1. Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve
ilan giderleri,
2.2. Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler
dahil olmak üzere noter ücretleri,
2.3. Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
2.4. Portföydeki varlıkların veya bunları temsil
eden belgelerin nakil veya nakile bağlı sigorta
ücretleri,
2.5. Portföydeki varlıklara ilişkin saklama ve
değerleme hizmetleri için ödenen her türlü
ücretler,
2.6. Varlıkların nakde çevrilmesi ve
transferinde ödenen ve bunun dışında Fon’un
mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve
komisyonlar,
2.7. Finansman giderleri, faiz, komisyon,
masraf ve kur farkları,
2.8. Portföye alımlarda ve portföyden
satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile
alım veya satım gerçekleşmese dahi bu amaçla
yapılan ve Fon’un faaliyetleri ile ilgili olduğu
yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar
(yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB
döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına
çevrilerek kaydolunur.)
2.9. Portföy yönetim ücreti ve performans
ücreti,
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2.10. Tüm danışmanlık hizmet ve ücretleri ve
Fon’un iş ve işlemlerine ilişkin alınacak hukuki
danışmanlık hizmeti ücretleri.
2.11. Katılma payları ile ilgili harcamalar,
2.12. Aracı kurum komisyon ücreti ve
masrafları,
2.13. Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin
ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter
ücretleri,
2.14. MKK ve Takasbank’a ödenen ücret,
komisyon ve masraflar,
2.15.
Fon
portföyündeki
varlıkların
pazarlanması ve satışı için katlanılan
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,
2.16. Fon katılma paylarının borsada işlem
görmesi için ödenen ücretler ve yapılan
masraflar,
2.17. Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, edefter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili
harcamalar,
2.18. Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.
Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan
giderleri ve diğer harcamalar:
1. Fon'un mükellefi olduğu vergi ve “Vergi
Usul Kanunu” gereği yapılan mali müşavirlik
giderleri,
2. Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali
müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer
hizmet alımlarından doğan ücretler,
3. Takvim yılı esas alınarak üçer aylık
dönemlerin son iş gününde fon toplam
değerinin yüz binde beşi oranında kurucu
tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı
tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul
ücreti,

Portföydeki Varlıkların Değerlemesi Hakkında :
Bilgiler

4. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve
diğer giderler.
Fon portföyünde yer alan varlıkların değerleme
esaslarına ilişkin olarak II-14.2 sayılı Yatırım
Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına
İlişkin Tebliğ’de yer alan değerleme esaslarına
uyulur.
Tebliğ’in 20. maddesi uyarınca portföydeki
girişim
sermayesi
yatırımlarının
değerlemesinin her takvim yılı sonu itibari ile
Kurulca uygun görülen değerleme kuruluşları
tarafından yapılması zorunludur.
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Portföydeki Varlıkların Saklanması Hakkında :
Bilgiler

Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine :
aktarılmasına ilişkin esaslar

Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslar

:

Yılsonlarında değerleme yapılan dönemlerde,
Fon’un yatırım yaptığı girişim şirketlerinin
henüz yılsonu finansal tabloları kesinleşmemiş
olduğundan, bu girişim şirketleri için Fon’un
hesap döneminin sonuna en yakın tarihli olan
finansal tablolar üzerinden değerleme raporu
hazırlatılır. Söz konusu değerleme raporu, 31
Mayıs döneminde ilgili değerleme firması
tarafından gözden geçirilerek fiyat raporlarında
kullanılır.
Girişim sermayesi yatırımlarının değerlemesine
dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler fon süresi
ve bu sürenin bitmesini müteakip beş yıl
boyunca kurucu nezdinde de saklanır.
Fon portföyündeki varlıkların Kurul’un portföy
saklama düzenlemelerine göre saklama
sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde
saklanması zorunludur.
Fon'da oluşan kar, katılma paylarının ilgili
mevzuat çerçevesinde tespit edilen fiyatlarına
yansır. Fon portföyünde bulunan ortaklık
paylarının kar payları, kar payı dağıtım tarihinin
başlangıç
gününde
tahsil
edilmesine
bakılmaksızın muhasebeleştirilir. Katılma payı
sahipleri, paylarını bu ihraç belgesinde
belirlenen sürelerde fona geri sattıklarında,
işleme esas fiyatın içerdiği fonda oluşan kardan
paylarını almış olurlar.
Katılma payının satışı; fon birim pay değerinin
tam olarak nakden ödenmesi; katılma paylarının
fona iadesi ise yatırımcılarım katılma paylarının
bu ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre
nakde çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Kurucu Yönetim Kurulu, fon katılma
paylarının Borsa’da da işlem görmesi için
Borsa’ya başvuru yapılmasına karar
verebilir. Fon’a iade dışında, fon katılma
payları nitelikli yatırımcılar arasında Borsa
İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı Pazarı’nda
el değiştirebilir. Katılma paylarının borsada
işlem görmesine ilişkin esaslar BİAŞ
tarafından belirlenir. Katılma paylarının
borsada işlem görmesi durumunda SPK ve
BİAŞ’ın kamunun aydınlatılmasına ilişkin
düzenlemelerine uyulur. İşbu ihraç
belgesinin Borsa işlemleri için varsa BİAŞ
işlem esasları veya kamuyu aydınlatma
düzenlemeleri ile çelişen hükümleri
uygulanmaz.
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Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar
arasında devri mümkündür. Nitelikli
yatırımcılar arasında katılma payı devrinin
gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi
ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı
vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve
belgelerin Kurucu’ya
iletilmesi ve
Kurucu’nun onayının alınması zorunludur.
Kurucu söz konusu bilgi ve belgeleri temin
etmek ve bunları fon süresince ve asgari
olarak beş yıl boyunca muhafaza etmek
zorundadır. Nitelikli yatırımcılar arasındaki
katılma payı devirleri, katılma paylarının
hak sahibi yatırımcılar arasında aktarılması
ile tamamlanır. Katılma payı devirlerine
ilişkin bilgilerin MKK’ya iletilmesinden
Kurucu
sorumludur.
Bu
madde
kapsamında, kurucu da sahip olduğu
katılma
paylarını
diğer
nitelikli
yatırımcılara devredebilir.
Kurucu tarafından katılma paylarının fon
adına alım satımı esastır. Katılma payları,
fonun katılma payı sayısının %20'sini
aşmayacak şekilde kurucu tarafından kendi
portföyüne alınabilir.
Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler
de dâhil alınan tüm katılma payı alım satım
talimatlarına alım ve satım talimatları için
ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra
numarası verilir ve işlemler bu öncelik
sırasına göre gerçekleştirilir.
Katılma payı satın alınmasında veya fona
iadesinde, Kurucunun bu ihraç belgesinde
ilan ettiği katılma payı alım satımının
yapılacağı yerlere başvurularak alım satım
talimatı verilir.
Savaş, ekonomik kriz, olağan dışı
ekonomik
ve
finansal
olayların
gerçekleşmesi,
iletişim
sistemlerinin
çökmesi, sermaye piyasası araçlarının ilgili
olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar
sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar
gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması
durumlarında, Kurulca uygun görülmesi
halinde,
fon
birim
pay
değeri
hesaplanmayabilir ve katılma paylarının
alım satımı durdurulabilir.
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Fona Katılma Esasları:
Fon katılma payları sadece Kurul
düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli
yatırımcılara satılabilir.
Fon'un
ihraç
belgesinin
Kurulca
onaylanması ile başlayıp 30 Haziran 2020
tarihinde sona eren dönem, ilk kaynak
taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi
olarak belirlenmiştir. Bu sürede toplanan
kaynak taahhütleri ve pay alım talepleri, 1
Temmuz 2020 tarihinde 1 pay 1 TL olmak
üzere gerçekleştirilecektir. 30 Haziran 2020
tarihinden önce en az 13.000.000 TL (On üç
milyon Türk Lirası) talep toplanması
durumunda fon alıma kapatılabilir ve takip
eden ilk iş gününde pay satışı nominal değer
üzerinden gerçekleştirilebilir.
Bu şekilde gerçekleştirilen ilk katılma payı
satışından sonra gerçekleşecek Fon'a
katılma ve Fon'dan ayrılma esaslarına
aşağıda yer verilmiştir:
Kaynak taahhütleri sadece nakit olarak
verilebilecektir.
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep
edilen katılım payı bedelinin Kurucu
tarafından tahsil edilmesi esastır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen
tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar
yatırımcı adına Azimut Portföy Kısa Vadeli
Borçlanma
Araçları
Fonu'nda
nemalandırılmak suretiyle katılma payı
alımında kullanılır.
Fon'a
katılmaya
ilişkin
belirlenen
dönemlere aşağıda yer verilmiştir:
Fon katılma payı alım satımına esas fiyatın
hesaplanma tarihinin tatil günlerine denk
gelmesi durumunda takip eden işgünü esas
alınacaktır. Fiyat Açıklama Tarihi ve
Talimat Gerçekleşme Tarihi de bu tarihi
takip eden iş günü olacaktır.
Alım Talimatları 01-31 Mayıs döneminde
alınacak 31 Mayıs günü hesaplanan ve takip
eden iş günü açıklanan alım satıma esas
fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde
gerçekleştirilir.
Alım Talimatlarının Kurucuya İletilme
Dönemi: 01-31 Mayıs
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Alım
Talimatlarına
Esas
Fiyatın
Hesaplanma Tarihi: 31 Mayıs Günü
Alım Talimatlarına Esas Fiyatın Açıklanma
Tarihi: 31 Mayıs'ı takip eden 1. iş günü
Alım Talimatlarının Gerçekleşme Tarihi:
31 Mayıs'ı takip eden 1. iş günü
Fon'dan Ayrılma Esasları:
Satım Talimatları 15 Nisan - 30 Nisan
döneminde alınacak 31 Mayıs günü
hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan
alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat
açıklama tarihinde gerçekleştirilir.
Satım Talimatlarının Kurucuya İletilme
Dönemi: 15-30 Nisan
Satım
Talimatlarına
Esas
Fiyatın
Hesaplanma Tarihi: 31 Mayıs Günü
Satım
Talimatlarına
Esas
Fiyatın
Açıklanma Tarihi: 31 Mayıs'ı takip eden 1.
iş günü
Satım Talimatlarının Gerçekleşme Tarihi:
31 Mayıs'ı takip eden ilk iş günü içerisinde
Fon süresinin son altı ayını oluşturan tasfiye
döneminde pay sahipleri katılma payı alım
veya satım talebinde bulunamaz. Fon’un
varlıklarının satışı, alacaklarının tahsili ve
borçlarının ödenmesi sonucu nakit fazlası
oluştukça, oluşan nakit fazlası pay
sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu
amaçla ihraç belgesinde belirtilen pay fiyatı
açıklanma tarihinde, Kurucu Fon’daki nakit
mevcudunu dikkate alarak pay sahiplerine
dağıtılacak toplam tutarı ve sahip olduğu
katılma payları nispetinde her bir pay
sahibinin alması gereken tutarı belirler.
Tüm pay sahipleri kendileri için belirlenmiş
olan tutar kadar satım talimatı vermiş kabul
edilir. Pay sahipleri ve pay sahiplerine
bireysel saklama hizmeti veren kuruluşlar,
belirlenen tutarı almaktan ve karşılığında
denk gelen miktarda katılma payını iade
etmekten imtina edemez.
Fon içtüzüğü ile finansal raporların temin :
edilebileceği yerler

.
Fon içtüzüğü ve finansal raporları Kurucu'dan
temin edilebilir.
Kurucu ve Yönetici girişim sermayesi
yatırımlarına ilişkin bilgileri ve varsa değerleme
raporlarını, varsa söz konusu yatırımlarla fon
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yönetiminde görev alan kişilerin ilişkisini de
içerecek şekilde, yatırımın yapıldığı tarihten
itibaren 15 gün içinde en uygun haberleşme
vasıtasıyla katılma payı sahiplerine bildirir.

Fonun denetimini yapacak kuruluş
Varsa kar payı dağıtımı ve
ücretlendirmesine ilişkin esaslar

:
performans :

Savaş, ekonomik kriz, olağan dışı ekonomik ve
finansal olayların gerçekleşmesi, iletişim
sistemlerinin çökmesi, sermaye piyasası
araçlarının ilgili olduğu piyasanın kapanması,
bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek
arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması
durumlarında, söz konusu olaylarla ilgili olarak,
Tebliğ’in 30’uncu maddesindeki esaslar
çerçevesinde nitelikli yatırımcılara en uygun
haberleşme vasıtası ile bilgi verilir.
Fon’a ilişkin yıllık finansal raporlar hesap
döneminin bitimini takip eden 60 gün; altı aylık
ara dönem finansal raporlar ise ara dönemin
bitimini takip eden 30 gün içinde Kurul’a
gönderilir. Söz konusu raporlar ayrıca, Kurul’a
yapılacak bildirimi müteakip 10 iş günü
içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun
haberleşme vasıtasıyla iletilir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Fon tarafından katılma payı sahiplerine kar payı
dağıtılabilir.
Fon, girişim sermayesi yatırımlarından
çıkışlarda kar elde edilmesi halinde, kurucu
yönetim kurulu kararı ile katılma payı
sahiplerine kar payı dağıtabilir. Kar
dağıtılmasına karar verilen gün fon
yatırımcıları, dağıtılacak tutar, dağıtım tarihi ve
söz konusu dağıtımın fon fiyatına etkisi
hakkında bilgilendirilir. Kar payı ödemeleri,
kurucu yönetim kurulu kararını takip eden 5 iş
günü içerisinde gerçekleştirilir. Bu durumda kar
dağıtımı sırasında yatırımcı sözleşmesindeki ve
bu ihraç belgesindeki hükümlere göre varsa
performans ücreti mahsup edilerek, katılma
payı sahiplerine bakiye üzerinden kar payı
ödemeleri gerçekleştirilir.
Performans Ücretlendirilmesine İlişkin Esaslar:
Performans ücreti fona tahakkuk ettirilir ve
fondan tahsil edilir.

Fon toplam gider oranı

:

Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil tüm
giderlerin toplamının fon toplam değerine göre
üst sınırı yıllık üst sınırı %20'dir.
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Kredi alınması öngörülüyorsa, konuya ilişkin bilgi

:

Koruma amaçlı türev araç işlemleri yapılması
öngörülüyorsa, konuya ilişkin bilgi

Katılma paylarının satışında kullanılacak dağıtım :
kanalları

Her hesap dönemin (takvim yılının) son iş günü
itibarıyla, yıllık fon toplam gideri oranının
aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem içinde
hesaplanan fon toplam değerlerinin ortalaması
esas alınarak Kurucu tarafından kontrol edilir.
Yapılan kontrolde belirlenen oranların
aşıldığının tespiti halinde, aşan tutar yılın son
işgünü itibariyle Kurucu tarafından Fon’a
ödenmek üzere tahakkuk ettirilir ve takip eden
beş iş günü içinde Kurucu tarafından Fon’a
ödenir.
Fon toplam gider oranı limiti içinde kalınsa dahi
Fon’dan yapılabilecek harcamalar dışında
Fon’a gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler
Fon malvarlığından ödenemez.
Fon, ihtiyaçlarını veya portföyler ile ilgili
maliyetlerini karşılamak amacıyla, Fonun son
hesap dönemi itibari ile hesaplanan toplam
değerinin en fazla %50’si oranında kredi
kullanabilir. Kredi alınması halinde kredinin
tutarı, faizi, alındığı tarih ve kuruluş ile geri
ödendiği tarihe ilişkin bilgiler hesap dönemini
takip eden 30 gün içinde Kurul’a ve en uygun
haberleşme vasıtasıyla katılma payı sahiplerine
bildirilir.
Katılma paylarının geri dönüşlerinde oluşan
nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla
portföyde yer alan repo işlemine konu
olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin
%10’una kadar, borsada veya borsa dışında
repo yapabilir veya borçlanma amacıyla
Takasbank Para Piyasası işlemleri yapabilir.
Fon, türev araç sözleşmelerine sadece
portföyünü döviz, faiz ve piyasa riskleri gibi
risklere karşı korumak amacıyla taraf olabilir.
Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık
pozisyon tutarı fon toplam değerinin %20’sini
aşamaz. Bu madde kapsamında yapılacak
değerlendirmelerde yatırımcılara en son
bildirilen fon toplam değeri esas alınır. Vadeli
İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen
işlemlerin nakit teminatları da fon portföyüne
dahil edilir.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.dir. Kurucu
Yönetim Kurulu, fon katılma paylarının
borsada da işlem görmesi için Borsa’ya başvuru
yapılmasına karar verebilir. Fona iade dışında,
fon katılma payları nitelikli yatırımcılar
arasında Borsa İstanbul A.Ş’nin Nitelikli
Yatırımcı İşlem Pazarı’nda el değiştirebilir.
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Fon katılma paylarının Borsa’da işlem görmesi

:

:

Fon katılma payları, fon kurucusu tarafından
başvuru yapılması halinde, anılan başvuru
üzerine Borsa kotuna alınır.
İştirak payları karşılığı katılma payı
satılmayacaktır.
Nitelikli katılma payı ihraç edilmeyecektir.

Katılma paylarının iştirak payları karşılığında
satılıp/satılmayacağı hakkında bilgi
Nitelikli katılma payı ihraç edilip edilmeyeceği
hakkında bilgi
Nitelikli katılma payı sahiplerine veya bunların
yasal temsilcilerine tanınan yönetimsel haklar ile
varsa kar payı imtiyazlarına ilişkin bilgiler
Fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara
bildirim esas ve usulleri

:

:

Yoktur.

:

Fon
katılma
paylarının
değerlerinin
yatırımcılara bildirimi, kurucunun resmi
internet sitesi olan www.azimutportfoy.com
adresinde duyurulacaktır.
Fon içtüzüğünde belirtilen esaslar çerçevesinde
katılma paylarının pazarlama ve dağıtımı
Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir.

Katılma paylarının satışı ve fona iadesine ilişkin :
esas ve usuller

Kurucu tarafından katılma paylarının Kanun’un
13 üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde
üye ve katılma payı sahipleri bazında izlenmesi
zorunludur.
Katılma payı satışı, fon birim pay değerinin tam
olarak nakden ödenmesi; katılma payının fona
iadesi ise, yatırımcıların paylarının ihraç
belgesinde belirlenen esaslara göre nakde
çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
Kurucu tarafından katılma paylarının fon adına
alım satımı esastır. Katılma payları, fonun
katılma payı sayısının %20’sini aşmayacak
şekilde kurucu tarafından kendi portföyüne
alınabilir.

Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde giriş :
çıkış komisyonu uygulanıp/uygulanmayacağı
hakkında bilgi.
Katılma paylarının sadece fon süresinin sonunda :
nakde dönüştürülüp/dönüştürülmeyeceğine ilişkin
bilgi.

Katılma paylarının fona iade edilebilmesi için
gerekli
likiditenin
sağlanamadığını
ve
portföydeki girişim sermayesi yatırımlarından
çıkışın yatırımcının zararına olacağını tevsik
edici bilgi ve belgelerin temin edilmesi halinde,
Kurucu katılma paylarının geri alımını
erteleyebilir. Ancak her durumda bu süre bir yılı
aşamaz.
Katılma paylarının satışı ve fona iadesinde
giriş/çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.
Katılma payları, bu ihraç belgesinde belirtilen
esaslar çerçevesinde, ilgili dönemlerde satım
talimatı verilmesi suretiyle öngörülen tarihlerde
nakde dönüştürülebilir.
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Kurucu Yönetim Kurulu, fon katılma paylarının
Borsa’da da işlem görmesi için Borsa’ya
başvuru yapılmasına karar verebilir. Fon’a iade
dışında, fon katılma payları nitelikli yatırımcılar
arasında Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı
Pazarı’nda el değiştirebilir. Katılma paylarının
borsada işlem görmesine ilişkin esaslar BİAŞ
tarafından belirlenir. Katılma paylarının
borsada işlem görmesi durumunda SPK ve
BİAŞ’ın kamunun aydınlatılmasına ilişkin
düzenlemelerine uyulur. İşbu ihraç belgesinin
Borsa işlemleri için varsa BİAŞ işlem esasları
veya kamuyu aydınlatma düzenlemeleri ile
çelişen hükümleri uygulanmaz.

Kaynak taahhüdü tutarının, tahsil edilmesini :
müteakip yatırıma yönlendirilme süresi

Kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim :
sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme raporu
hazırlatılıp/hazırlatılmayacağına ilişkin bilgi.
Hazırlatılması durumunda, değerleme raporunun
bedelinin ödenme esasları hakkında bilgi.

Fon’un risk yönetim sistemi hakkında bilgiler

:

Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar
arasında
devri
mümkündür.
Nitelikli
yatırımcılar arasında katılma payı devrinin
gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya
kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz
olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurucu’ya
iletilmesi ve Kurucu’nun onayının alınması
zorunludur. Kurucu söz konusu bilgi ve
belgeleri temin etmek ve bunları fon süresince
ve asgari olarak beş yıl boyunca muhafaza
etmek zorundadır. Nitelikli yatırımcılar
arasındaki katılma payı devirleri, katılma
paylarının hak sahibi yatırımcılar arasında
aktarılması ile tamamlanır. Katılma payı
devirlerine
ilişkin
bilgilerin
MKK’ya
iletilmesinden Kurucu sorumludur. Bu madde
kapsamında, kurucu da sahip olduğu katılma
paylarını
diğer
nitelikli
yatırımcılara
devredebilir.
Katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına
başlandığı tarihi müteakip en geç 1 yıl içinde
asgari kaynak taahhüdü tutarının tahsil edilmesi
zorunludur. Kaynak taahhütleri tahsil edildikten
sonra en geç 1 yıl içerisinde yatırıma
yönlendirilir.
Gerek duyulduğu takdirde kaynak taahhüdü
ödemelerinden önce girişim sermayesi
portföyüne ilişkin özel değerleme raporu
hazırlatılması mümkündür.
Söz konusu raporun bedeli, bu ihraç belgesinde
belirtilen fon malvarlığından yapılabilecek
harcamalar
altında,
girişim
sermayesi
yatırımlarına ilişkin olarak dışarıdan alınan
hizmetler için ödenen bedeller kapsamında
değerlendirilir.
1.Risk Yönetim Sistemi ile İlgili Genel
Bilgiler
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Yönetilen fonları ve portföyleri olumsuz yönde
etkileyecek risklerin etkin bir biçimde
belirlenmesi, ölçülmesi ve çıkabilecek risklerin
en alt düzeye indirilmesi Azimut Portföy Risk
Yönetimi sisteminin ana hedefidir. Portföy
yönetimi birimlerinden bağımsız bir yapıda
oluşturulmuş olan Risk Yönetimi Birimi,
riskleri belirlemek, analiz etmek ve
raporlamakla sorumludur. Uluslararası kabul
görmüş risk ölçüm metodojileri ve rasyoları bu
kapsamda
yapılan
hesaplamalarda
kullanılmaktadır.
Risk yönetimi kapsamında girişim sermayesi
yatırımlarına ilişkin tüm riskler tanımlanmış ve
potansiyel riskler belirlenmiştir. Bu bağlamda
bahsedilen risklerin yönetilmesi için Kurucu üst
yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınarak
risk yönetimi sistemi geliştirilmiştir. Ayrıca
girişim
sermayesi
yatırımlarından
kaynaklanabilecek olası finansman ve likidite
riskleri fon portföyüne uygulanan stres testleri
ile ölçülerek bu riskler karşısında alınabilecek
önlemler belirlenmektedir.
2.Risk Yönetim Birimi Hakkında Bilgiler
Risk yönetim birimi Şirket nezdinde
oluşturulmuş olup, ayrıca RİSKAKTİF
EĞİTİM YAZILIM DANIŞMANLIK LTD
ŞTİ’nden de danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
Risk yönetim hizmetini sağlayan birim, fonun
yönetiminden sorumlu biriminden bağımsızdır
ve fonun risk yönetim sisteminin oluşturularak
sistemin uygulanmasından sorumludur.
3. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun
Olası Riskleri Hakkında Bilgiler
Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı
temsil eden finansal araçların, ortaklık
paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve
dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev
sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların
değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları
ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle
meydana gelebilecek zarar riski ifade
edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına
aşağıda yer verilmektedir:
a- Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize
dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo
vb) dahil edilmesi halinde, söz konusu
varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek
faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski
ifade eder.
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b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para
cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde,
döviz kurlarında
meydana
gelebilecek
değişiklikler nedeniyle Fon’un maruz kalacağı
zarar olasılığını ifade etmektedir.
c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne
ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon
portföyünde bulunan ortaklık paylarının
fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler
nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar
olasılığını ifade etmektedir.
Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek
istememesi ve/veya yerine getirememesi veya
takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar
sonucunda ödemenin yapılamaması riskini
ifade etmektedir.
Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan
finansal varlıkların ve girişim sermayesi
yatırımlarının istenildiği anda piyasa fiyatından
nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan
zarar olasılığıdır.
Finansman
Riski:
Fonun
ihtiyaç
duyulduğunda finansman kaynaklarına ulaşım
güçlüğü çekmesi nedeni ile fon portföyünün
zarara uğrama durumudur. Finansman riski ile
ilk aşamada fonun satın alacağı bir girişim
sermayesi şirketi veya varlığın bedelini ödeme
kabiliyeti ölçülmektedir. İkinci aşamada ise
yatırım yapılan bir girişim sermayesi şirketinin
sonradan ihtiyaç duyacağı fonlama veya
sermaye artışının fon tarafından karşılanabilme
kabiliyeti ölçülmektedir.
Değerleme Riski: Yatırım yapılan şirketlerin
yatırım süresi boyunca değerlerinin makul ve
doğru bir şekilde tespit edilmesiyle ilgili riskleri
kapsar.
Faaliyet Ortamı Riski: Bu kapsamda riskler,
Kurucu
faaliyetlerini
etkileyebilecek
mevzuat/uygulama değişiklikleri, sektördeki
arz talep durumu gibi dışsal faktörler olarak
sayılabilir. Kurucu, faaliyet ortamından
kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmek
üzere gerekli tedbirleri almakta, kontrol
sistemlerini kullanmakta ve söz konusu kontrol
sistemlerinin etkinliğini izlemektedir.
Sermaye Yatırımı Riski: Yatırım yapılan
şirketlerin yönetsel veya mali bünyelerine ait
sorunlar nedeniyle oluşabilecek kayıp riskidir.
Fesih Riski: Yatırım yapılacak şirketlerin
altyapı yatırım ve hizmetleri ile ilgili
anlaşmaların fesih edilmesi riskidir.
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Fesihte Tazminat Riski: Yatırım yapılacak
şirketlerin altyapı yatırım ve hizmetleri ile ilgili
anlaşmaların zamanından önce fesih edilmesi
halinde finansman sağlayıcıların tam tazmin
edilememe riski bulunmaktadır.
Mücbir Sebep Riski: Yatırım yapılan girişim
sermayesi şirketinin herhangi bir mücbir sebep
nedeniyle
sözleşmelerden
kaynaklanan
edimlerinin yerine getirilememesi riskidir.
Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun
operasyonel
süreçlerindeki
aksamalar
sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder.
Operasyonel riskin kaynakları arasında
kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız
yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri
gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler,
rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi
kurum dışı etkenler de olabilir.
Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya
vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun
bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz
kalmasıdır.
Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların
piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi
içerisinde aynı anda değer kazanması ya da
kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı
finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya
negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek
zarar ihtimalini ifade eder.
Yasal Risk: Fonun nitelikli yatırımcılara
satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve
düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde
meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz
etkilenmesi riskidir. Ayrıca yatırım yapılan
şirketlerin kanun nezdinde yükümlülüklerini
yerine getirememesi nedeniyle oluşan riskler de
bu
kapsamda
değerlendirilir.
Vergi
yükümlülükleri de bu kapsamın içerisindedir.
4. Risk Ölçüm Yöntemlerine ve Önlemlere
İlişkin Bilgiler
Girişim sermayesi yatırım fonunun risklerine
ilişkin ölçüm ve önlemler şöyledir:
Piyasa riski: Girişim sermayesi şirketinin
faaliyet konusu ve yatırım stratejisine uygun
olarak fonun riske maruz değer modellemeleri
ve duyarlılık analizleri uygulanır. Girişim
sermayesi şirketlerine yapılan yatırımlarda
günlük fiyat hareketleri olmadığı için bu
şirketlerin değerini etkileyen piyasa faktörleri
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Fonun tasfiye şekli hakkında bilgiler

:

ve/veya endeksler hesaplamalarda kullanılır,
senaryo analizleri ve stres testleri yapılır. Takip
edilen endekslerin geçmiş hareketlerine göre
belirlenen kritik seviyelerine yaklaşması
halinde Yatırım Komitesi bilgilendirilir.
Finansman riski: Bu riskin oluşması halinde
Yatırım Komitesi konu hakkında bilgilendirilir.
Fonun bir yatırımı finanse edebilme kapasitesi,
likiditesi yüksek nakit ve nakit benzeri
değerlerine Tebliğ'de izin verilen kredi ve
borçlanma limitinin henüz kullanılmamış kısmı
ilave edilerek bulunur.
Likidite riski: Fonlar, son hesap dönemi
itibarıyla hesaplanan fon toplam değerinin
azami %50'si oranında kredi kullanabilirler. Bu
oranın %40 seviyesine ulaşması halinde erken
uyarı sistemi devreye girecek ve Yatırım
Komitesi bilgilendirilecektir.
Fona yılda bir defa giriş yapılacak olup fondan
çıkış işlemi ise yılda bir kez gerçekleşecektir.
Fondan çıkış tarihi fona girişin yapılacağı tarih
olarak seçilecektir. Fondan çıkış talepleri
fondan çıkış tarihinden belli bir süre önce
alınacak olup gerekli likiditenin sağlanması ile
ilgili işlemler konusunda Yatırım Komitesi
bilgilendirilecektir.
Karşı taraf riski: Şirketin işlem yaptığı karşı
kurumun sözleşme yükümlülüklerini kısmen
veya tamamen 10 iş günü içinde yerine
getiremediği durumlarda Yatırım Komitesi aynı
gün içinde yazılı olarak bilgilendirilecektir.
Yoğunlaşma riski: Girişim sermayesi yatırımı
haricinde kalan fon yatırımlarında yoğunlaşma
riskini azaltmak için portföy çeşitlendirmesi
gerçekleştirilecektir.
Mali riskler: Yatırım yapılan şirketlerin
kaldıraç ve borç ödeme kabiliyetiyle ilgili
oranların hesaplanabilmesi için gerekli finansal
raporlar şirketlerden talep edilecek olup çeşitli
makroekonomik varsayımlar altında stres
testler uygulanacak ve risk teşkil edebilecek
durumlar için gerekli önlemler alınacaktır.
Hukuksal risk: Yasal risklere ilişkin olarak
gerektiğinde uzman bir hukuk firmasından
danışmanlık servisi alınır.
Fon’un süresi, tasfiye dönemi dahil ilk katılma
payı satışı tarihinde başlar ve tasfiye dönemi
dahil toplam 10 (on) yıldır.
Fon süresinin son 6 (altı) ayı Tasfiye
Dönemi’dir. Tasfiye döneminde pay sahipleri
katılma payı alım veya satım talebinde
bulunamaz.
Fonun
varlıklarının
satışı,
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Fon’un ve fon yatırımcılarının vergilendirilmesi ile :
ilgili hususlar

alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi
sonucu nakit fazlası oluştukça, oluşan nakit
fazlası pay sahiplerine payları oranında
dağıtılır. Kurucu fondaki nakit mevcudunu
dikkate alarak pay sahiplerine dağıtılacak
toplam tutarı ve sahip olduğu katılma payları
nispetinde her bir pay sahibinin alması gereken
tutarı belirler. Tüm pay sahipleri kendileri için
belirlenmiş tutar kadar satım talimatı vermiş
kabul edilir. Katılma payı sahipleri ve bu pay
sahiplerine bireysel saklama hizmeti veren
kuruluşlar, belirlenen tutarı almaktan ve
karşılığında denk gelen miktarda katılma payını
iade etmekten imtina edemez.
Fonun sona ermesinde ve tasfiyesinde, Yatırım
Fonu Tebliği hükümleri kıyasen uygulanır.
Fon'un, Yatırım Fonu Tebliği’nin 28’inci
maddesinde belirtilen nedenlerle sona ermesi
durumunda, Fon portföyündeki varlıklar
Kurucu tarafından borsada satılır. Bu şekilde
satışı mümkün olmayan Fon varlıkları, açık
artırma veya pazarlık veya her iki usulün
uygulanması suretiyle satılarak paraya
çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon
varlığı, katılma payı sahiplerine payları
oranında dağıtılır.
Tasfiye Dönemi’ne girildiğinde Kurula ve pay
sahiplerine bilgi verilir. Fon’un Tasfiye
Dönemi’ne girmesi ile yeni yatırım
faaliyetlerine son verilir.
Tasfiye Dönemi’nde hiçbir katılma payı ihraç
edilmez ve geri alınamaz.
Tedavüldeki tüm katılma paylarının iade
alınması sonrasında Kuruldan gerekli iznin
alınmasını takiben Fon unvanının Ticaret
Sicili’nden silinmesi için keyfiyet Kurucu
tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir.
Ticaret Sicili’ne yapılan tescil ile birlikte Fon
sona erer. Tescil ve ilana ilişkin belgeler altı
işgünü içinde Kurul’a gönderilir.
Fon'un Yatırım Fonu Tebliği'nin 28’inci
maddesinde belirlenen nedenlerle sona ermesi
halinde, tasfiyesinde uygulanacak usul,
kurucunun ve/veya portföy saklayıcısı kurumun
iflasına veya tasfiyesine karar veren makam
tarafından belirlenir.
Fon başka bir fonla birleştirilemez veya başka
bir fona dönüştürülemez.
Fonun
ve
fon
yatırımcılarının
vergilendirilmesine ilişkin güncel bilgilere
www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde yer alan
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik
bulunmadığını beyan ederiz.
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