EYF-İÇTZK
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A. Ş.
UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKENGRUP
EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ
FONUN KURULUŞAMACI

MADDE l:. -AIHan.^Yaşam, ve Emekl"ik A. 5- tarafindan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik
TaT-ruLve_.. Yat'rlm . slste'T" Kan""""u" 15. maddesine ~d'ayan;ia7ak" emeMI'l'^

s.fe'elmesl, çerçeves'r'de a"nan.ve katlhm"la'-. adina bireysel emeklilik "hesaplar^n'da
'"anSl1 m"ll<lyet"esasra nna"g'öre''îşl'e'ti'l'm'e^
izten.enı. katt<'tenn/,
-nsk.'n . dağ":",
A"ianz Yaşam
Vekillik A.
masl

amaayla.

ve

ve

Ş. Unilever

Fonu kurulmuştur.

Geli'r'AmaçhGrup ^nekl ;Emei<liTk

r°nnun.unv.a,msermaye.p.'yas-as'. K,u,rulu.'"-un.Dz/-/-°i13)-3-tarih ve£«^.04^sayılı

^FSS^S"k A'ş-^^^^^^^

Bnu.^?kte^A"'anzJaşamve. £mel<l"ik A-Ş- "ŞİRKET", Ak Portföy Yönetimi A.S
~roRTFOY YÖNETÎCÎSÎ"' İstanbul Takas ve' Saklama'Bankasi "ArŞ.'u;^AKLA?lS

iu^ufı.

AN^LYaJam^^Fk lilika^-. ^nnes^'aD^g^S^^^^^

^^, ^^rorr'^maye-piyas^^!u"KURU^'i632^^^;^E^İ^

îasaT<ve, Yat'nmsistemiKanunu "KANUN", Sermaye Plyasası'Kuruîu"'nun' Em^l'ı'iik
YaTm:-F°n, 'ar'r''". KU.r.u'^. J.e. Faa!lyetleri"eiljSki" Esa'slar'Hakkında"Yonetm'elİk'Îİe"e'^
Değişiklikleri
"YÖNETMELİK",

Emeklilik

Yatinm Fonlanna1:lişkin~Rehbrr"

Kamuyu Aydınlatma Platformu ise "KAP" olarak ifade^edilecektir"1" """"" '."-"^""
^

FON-UN VE ŞÎRKET'fN MERKEZADRESLERİ

MADDEı2^rket'"1., ve. Fon.'l;nme. rkezadresi' Allian2Tower' KüçükbakkalköyMahallesi

Kayışdağl Caddesı No:l 34750 Alaşehir / İstanbul'dur,
FON TUTARI VE SÜRESİ

"ADDEnnn3nFnonn^n... _.tu.ta"--. l/°oo:,OD0^

(BirmilyarTürkLirası)-TL'dir, Fon

1.00'°°0:000,-°00 (Yuzmnyar). Paya bölünmüştür.Pay s'ayısının'artıriimasTve'art'ınlan
î"ta.r.'-temsi, l.-ede" fon Paylarmm kayda alınmasına ilişkin 'karar"yönetim"ku'ruîu'
Fon süresiz olarak kurulmuştur,

FON PORTFÖYÜNÜN
OLUŞTURULMASI

MADDE 4:Jlrket' _fon.Portföyünü Yönetmelik çerçevesinde bu içtüzük hükümlerinde

yer alan portföy strateji ve smırlamalanna uygun olarak oluşturur.
FON YONETIMİNE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 5:-.FOnu"' .'"iskin dagıtılması ^ve inançlı mültoyet esaslanna göre katılımcı
taklan"Lk°ruyacal< şekllde yö"stiminden, temsilmdenvevar1ıkia'nn'"sa^İanma"sında'~n

^!!l"Z. YTm_ve. Emek!illkA'ş-5°r"ml"dur-Fon Portföyü'-P°rtfoyyone'tİdsTta^^^

sem.T^iyasas'. _KU_rulu, _dü.ze"le. melerine "^u" olarakya^
sözleşmesi çerçevesinde bu içtüzükve Yönetmelik hükümierid'ah'ilinde ^önetiiır'

F°rLlaJlgilnşlemler Y°"etmeliğin 12. ve 14. maddeleri çerçevesinde belirtilen asaari
ş,art'. a,r;....ha'z-en. az.,.üç.. l<lşiden-°luşan bir f°" kur"!" ve en'a2~bir"denet'ç'i"taraf^n
yürütülür.Fon kurulu üyelerin! ve denetçiyi Şirketatar.
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EYF-İÇTZK

F?!1-!ı:'l?!IL'. ^m^er"1,, d"fgün Vürül:tilebilm6sini teminen Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş.
^!T?LT^k?",',.,tek"ik donan"T> ve örgütlenmenin kurulmasını, fon işlerini yürütecek
.

personelin belirlenmesjni, Fon Kurulunun oluşturulmasını. Yönetmeliğin 14.'madd'esi

çerçevesinde iç kontrol slsteminin kurulmasını,

Yönetmeliğin 15. maddesi"ve

çercevesinde risk yönetim sisteminin oluşturulması, personefin iç kontroF've' risk

yönetim sistemterine uygun görev ve sorumluluklannın belirlenmes'ini, bu konularda

9.erekl,'-b'lgLYe-bel?eler. '." hazl^nmasını, fona ve katılımalara ilişkinm'uhasebe', ~'kayı't

ye belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak teknik"
.

kurulmuş olmasini sağlar.

Fon yönetimindeYönetmeliğin20 inci maddesindeki ilkelere uyulur.
Fon Kurulu, Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki çerçeveslnde içtüzük ve izahnamede

değişiklik yapmaya yetkilidir.

5irket. -Ne^...kat'l]m(:'la. r...a.raslr":faki İIİSkiterde bu içtüzük hükümleri, Kanun ve ilgili

mevzuat hükümler4 hüküm bulunmayan hallerde ise Borçlar Kanunu'nun vekalet akdi
hükümleri uygulanır.

FON PORTFÖYÜNDEKIVARLIKLARIN SAKLANMASI

ıt<ADDE 6~-Takas. banl<'ln.. sal<lame. .h.izmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçlarr,
_madenler_ ile diğer varlıklar yapılacak sözleşme çerçevesinde'fon'Ydma

Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A. Ş. (Takasbank) nezdinde saklanır.
FONUN YÖNETİM STRATEJISİ

MAD.D,E,. 7~-. F°"',. YO"et.me!'.gin. 6-...maddesi"de belirtilen, fon paylarının Bireysel
Emekll. l'k, sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup e'meklltik plani'a'nve

sözleşmeleri kapsaminda yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara'tahslsedMmesl'
kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.

5^Lİ1. Jf,?.t', 1"^ , stratej'?'; p°rtf'°.yü."ü.r' l:amammı değişen piyasa koşullarına göre

Yönetmelik'in_5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına
yatırmaktır. Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak kamu iç borçlanma' araçlarına"ve
^piyasa koşullanna göre, getlrl ve risk analizleri ışığında Hazine Müsteşarlığmca
ihraç edilen Eurobondlara, Türk ortaklık paylanna, ters "repoya, TL've dö-vjz~^nsl?ıd'en

mevduata, yatırım fonu katılım paylanna ve kredi riski analizleri sonucunda Türk özef

sektör borçlanma araçlanna ve değişen piyasa koşullanna göre İmekİdlk "Yatınm
F°nlarlr"". l<ur"l"ş ve Faaliyetlerine İlişkin Esasla'r Hakkında Yönetmeİigl'nFn""S'.'

m-addesl"d.e, bellrtilen. varllk turlerinin tamamına veya bir kısmına yatınm"yapm'a'ktı'r.'

Fon; temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler,

Fon-p°.rtfoy-de9e''lnm cn. fazla .°/°50'si"1 yabancı Para ve sermaye plyasası araçlanna

yatırabilir. Fon portföy değerinln %80'i yerli ve yabancı ihraççilar'ın'dove ansinde'n
ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası argçlanndan oluşamaz.
.

Fon_yö"et":. 's'_ris!<~get""i PersPel<tifiyle, hedeflenen volatllite aralığına karşılık gelen

azami getinyı sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün voîattlite aralıklarinın
karşılık geldiği risk değeri 3-4 düzeyindekalacaktır.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma

amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.

Fo"'. ay.nSEa;lİahrlamesi"in 2'4' maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen

sınırJl^rıa'IyiTdSfttUnde yatınm yapılabilecektir.
,
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EYF-İÇTZK

PORTFÖYDEĞERİNİM BELİRLENMESI ESASLARI

MADDEn8^F°n_, p°rtföYündekivarill<lan" değerlemesinin her gün itlbariv

^T- PS^rarhk;ann'deg^mesi '^t^^e'^^^^^^S^

^P^^De9e,rleme-esas!ar'^YÖnetme'ikte yer-alma-yan'"vari;kl7r"ls°e^'a*'hnvac;m'e'^
esaslar çerçevesinde değerlenir.

FON MALVARLIĞINAİLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

Mn^DDE»9^r,o.nulro'y^\. ş!rket1",. K,an."n'-em^

sözleşmesi, fon içtüzüğüve

^ILS^aT^ga? y!JI"uklerinin ^i^^'^"ı^"h^Z^

Z:J°." l^^i^reh"ed"emez'. P°rtföye"i"!îkin °la^k"yap^"işie^

^^X^"emez' ÜSÜncü^^ara^n'^d= ^
FON MALVARLIĞININKULLANİLMASİ

fMADDEJL
OLFOn..malYar"slnda".
f°, n. t'ortf°yünün
fon işletim gideri
izahnamede
ve

Yönetimi ile ilgili şirket'e ödenecek

beljrtilenler'dışmdaharcama"yal pîl'am'az"

^r^ealhaarmca^9yeaypelad^Tdlnlmas' zorunludur' Fon malvarh§-"da" Piyasa rayici
F»onıîa", ^r^ana"..to,p!am?ide';le"n-(f°n..iS.let'm 91der'kesintisidahil)üstsınırı fonnet
^^e^^9wük.. %0;006247 (y^bindealtmrgÜİİk. yüzk^yedO'M;^' '^2"S
^2^kl^u'yl rm!^k^Lolarak u^"'^cak'dup"^"to^su''^n'
T<?pl^m^d^
Sis
i
°,
rant <"mltLlçinde, ka"nsa~.dahl- birinci-i'fık, :ada"'te«rtj|en" haurcTmalaudua!:nr
bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettlrilmez^
,

F,o,n,'^, top'am9'üerle" kaPsamlnda' Fon'un yönetim ve temsili lle Fon'a tahsis ettlai

d^^^^, p^°ne;^^uh^eb^hizmetoi. tar^";9;"^s^^^ı^k, ^^s'fo^

^^r^^wk^^°^'müen'(vü^'^ı^^'S^^
^^;"/de".(yu.rt!s'^mr9. ülyetmişbeş)]olu?a^bfrfon'işle°tlm~gıderi"^

^^eİJ;fre[hCTay^sonuF^rr^'haft^S'^^!leS^^^
^SfS^S"^be"^' ^^'^^. '^^^t
B"-,'.çtuzukte, belirlenen 9"nl"k kesinti oraninin aşılıp aşılmadıgı Kurucu

gS ^^n^, ed"l:^^;haseb;7^1t^^^^^'
^^ S^^^
ortalama'fon'ne^

^Sn to, ntS^;;nlu k, lrantem,

91nlük,

b^i,k^",, bir şlkHde. -h-esapla"mlş.h^i"l". aşıldığm, n"tespiti haîindue,"aş^y'k'ıs^ S

takvim yilini takip eden beş işgünüiçinde Ku'rucu'tarafmdan'fo'na'i'ade e°d^. "s'm "ç""

^"»ulpaYlaimm ",k_d!fa,,halka
arzed"mesiveyafonu"tasfiyeolmasidurumunda, bu
kontrolte':"fon"IPa'^1"""" sa't:şau'suu'nur^ro id^su aguürnul^n^aka^
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PAY ALIMI VE PAYLARIN FONA ÎADESf

MADDE_11.;_FO" paylarl'.. temsil etti9' değerin tam olarak nakden ödenmesi

'^"^^Sn
l^Se|S
^m^nl b;reyse[em!ki"^teab^a^r"":;
bc"""meslyle elde"edriir'.
sı'mn"
d.o!.as.'",'da,ki_pay_, s. ay.',

s'"a
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EYF.İÇTZK
FON HESAPLARI

=ASSU"^^. s^a'.

«s^

Hazırlanan bilanço ve

£S?=^S ?SS"S^s, ?s:;^S£

Hesapdönemisonundaayncate-^^ söz^sude,,,^"""""1"?UIU"ar'

^^^sss^__
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^SESsF^^ESSi
DüzenlenmeTarihi:Ç.2^//0 ./
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