TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU’NUN TASFİYE BİLDİRİMİ

Kurucusu olduğumuz, “Aktif Yatırım Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu”nun (Fon) tasfiye edilmesi talebi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.07.2015 tarih ve E-6974 sayılı izni ile uygun bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izin doğrultusunda, iş bu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6
(altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş günü olan 11.01.2016 tarihinde Fon tasfiye edilecektir.
Tasfiye süreci ile ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
TASFİYE SÜRECİ
1. İş bu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren, tasfiyeye konu olan Fon için yatırımcılar Fon katılma
payı alım işlemi yapamayacaktır.
2. Tasfiyeye konu olan Fon için, yatırımcıların Fon katılma paylarını Fon’a geri satım işlemlerinde, işbu
duyuru metninin ilan tarihinden itibaren 6 (altı) aylık süre verilmiştir. Verilen sürenin sonuna kadar
yatırımcılar tarafından satış talimatı verilmemesi halinde, tasfiyeye konu Fon için 6 (altı) aylık sürenin
bitimini izleyen ilk işgünü gerçekleşecek şekilde, herhangi bir satış talimatı beklenmeksizin kurucu
tarafından müşteri adına satış talimatı verilecektir.
3. Bu şekilde, tasfiyeye konu olan Fon için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş günü fonun tüm
katılma payları, Fon tarafından geri alınmış olacak ve ilgili satış tutarları Fon katılma payı sahibi
yatırımcılar adına açılan hesaplarda nemalandırılacaktır.
4. 6 (altı) aylık süre sonunda hala Fon’a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde, katılma
payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışlarının yapılması, satışlarının yapılarak elde
edilen tutarlar Kurucu ve katılma payı alım satımı yapan kuruluşlar nezdinde açılacak hesaplarda
yatırımcılar adına ters repo işlemlerinde değerlendirilecektir.
5. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca, katılma paylarının üzerinde haciz olması
halinde, söz konusu haciz Fon’un tasfiye edilmesi neticesinde tasfiye bakiyesinde terettüp
edeceğinden, hacizli katılma paylarına ilişkin ödemeler haczi koyan icra dairelerine yapılacaktır.
6. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca
tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan
tutarlar, on yıl içinde talep edilmemesi halinde, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne gelir kaydedilecektir.

