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Fon Hakkında uıennden yerıne”gctı£nr BISt 1~67çtüü’~ia<JhirJ’
Bu Ion, O’,manlı Pot tl dy Yonetınıı A.Ş. 1)eğişken I~~’1~ı’ nin açık olduğu gunlerde saat 13 30’ dan
Şenısive Fon’ a bağlı ONnıan Ii Porifoy Ikinci Değişken sonra iletilen talimatI at ı~e~ ili’ fıy ‘at
Fon’ dur ~ e bu Foı mda belirlenen risk pi ofı] ındekı hCNaplLliıinasıiid’ın SOilEd ‘CI ılmiş olaı ak kabul edil ii

yatırımcılara ‘ unelıkur Fon pot titıy u Osmanh Portloy ‘C izler en hesaplamada bulunan pay hr atı Li/Cflfl den
Yonerı nit A Ş tara fm dan r one H I mekted ir. osmanlı ‘en ne get ii ılii B IS 1’ 130 ıç I an ma M acI arı
Poıtföy Yc nen mı A.Ş., t urn par ları ONınanlı Yattı ım P1’ asasi ‘mn kapalı olduğu gimlet de ıleiılen tal ırnatlar
Menkul Değerleı A 5 ‘e ait bir şııkettıı izleyen ılk ışgunu yapılacak ill, hesaplamad t

Yatırım ünııu ‘e Politikası bulunacak pay lıy ait UZCI ınden geı ç kle—ııı ıl”
— 1 on nı ta ‘e uzun ‘ adede ‘FL. lı’ıı ı ıula ~ tıl;sa geliri — Yani ıme ıl aı in BİS F Borçlanma Araçları Piyasası’ nın

sağlama) t hedeflcnıel’tedır, Bu hedef doğıultıısunda acıl’ olduğu gunlerde saat 13 30’ a kadar ‘eıdıklerı
hem y urııçı hem de uı t dışı ulkeler ıle gelişmekte olan kat dma pay t satım talımatlaıı t alırnatın ‘ eıılmesını
ulkeleide FL ‘e dü’ ii cınNınden para “e sermay e takıp eden ılk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
ply asa~ı aıat~larına ‘ atısım ‘apaı uzei inden yerine getırılıı BIST Borçlanma ‘taçları

- 1 on pı~ asa koşullarına bağlı olarak Ion pot Ilo> une Piyasası’ nın açık olduğu gu nlerde saat 13 30’d an
y urtic ı rt aklı k pay laı ı dahil edebılır, ~om a ıletılen talimatlar ı~e, tIk t ıy at hesaplamasından

- Fon, ol ıınısuı pıy asa l’o~ullaı md t vatınnıcılaı in sorn a ‘Cti imiş olaı ak Ruhu] cdiii t ‘e ııley en
uğı ayabıleceğı olası ıaraı ları aıallabılmek amacıy İLİ he-’aplaınada bulunan p’ıy fir alı uzen nden yeı inc

y urtıçi ‘C yurt dışı ıilkeler ıle gelişmekte olun gennlıı.
ülkelerde, faıı. dovıılkur, ki> ınetlı maden, endeks ‘~ - BIST l3orçlanma Maçla” Piyasasının kapalı olduğu
set mn e pi> a~a-ı di açlaı ma dayalı konu atlara da\ alı gunierde iletilen i alunatlar ızley en ılk iş gunu
‘adel t işlem su7leşmeleı mdc ki sa ponsy on alahılir ~ apilacak ılk hesaplamada bulunacak pay İi> atı

uıerınden yetıne getirilir.

Fon katılma pay lwı. porıfu’ ‘onetını şııketlerı ‘e
yalıtım kuruluşLa aracıliğı’ la ‘1 urkıye Elektro k

t , (t’’’ t,’ I

— Yatırı in yapı Ian varlıklar çerçes esinde fonun volatilite
aralıklannın karşılık geldiği risk değeri I ila 2 arası
düzevd~ kalmasi hedetleı-ımektedir.

— Yahano valırinı araçları fon portfüyüne dahil
edilebilir. Ancak. fon porıfövüne dahil edilen yabancı
para “e sermaye piyasası araçlaı i fon toplam değerinin
%50’si ve fazlast olmavacaktır.

- Fonun eşik değeıi < ~l00 EGNI— BES—TUm Emeklilik
Yalı” nı Fonu endeksidir.

— Yatırım yapılacak varlıklarırı belirlenmesinde O.smanlı
Porıfi5’ Yönetimi A.Ş. vetkilidir.

PoriRir Dağılımı

Port [ör d’ağılıırnna lıall;a arz sonrasında Fon porifövü
o]uşıurilduktan sonra yer verilecektir.

Alım Salim ve \ergilenıe Fs:islari
— Fon katılma payları günlük olarak al inip sat ıl ır.

Foıı katı ama payı alı nı satınunnı yapılacağı para
birinıı TL’dir,

— Yatznıneıların BIST Borçlanma Araçları Pivasasının
açık. olduÇıu günlerde saat I 3:30’a kadar verdikleri
katı Lao payı alim talimaıları talimatın ‘erilinesini
taki ~‘ eden ill; hesaplamada bulunacak pay [ian

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST
Borçlanma Araçları Pivasası’nın açık olduğu
günlerde saat 1 3:30’a Radar ‘erilnıesi halinde,
tuh mami verilmesi ni takip eden birinci işlem
gününde, iade talimatının 131Sf l3orçlanına Araçları
Piyasası ‘mn açık olduğu günlerde saat I 3:30’dan
sonra verilmesi halinde ise, malinıatııı verilmesini
takip eden ikinci işlem gününde > atırımcıiara ödenir.

— Gerçek kişileriıı fon katılma payı alim satım kazancı
<T 10; tü7el kişilerin fon katılma payı alım satım
kazancı <T 0 oranında stopaja tabidir. Su konudaki
istisnalar ‘e diğer detaylar için ise formun “Onemli
Bilgiler’’ bölümü incelenıııelidir.
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- 3eliıt ileri risk değeri 1 oıfuıı geçmiş pci forinansina
göre belirlenmiştir ‘e fon’un gelecekteki risk
prof iline ilişkin güvenilir bir gösterge olrnayahilir.

— Risk degeri zaman içinde de~işebilir.
— lEn düşük risk dege.ıi dahi, bu Fon’a yapılan yatırnrını

hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
— Fon’un belirtilen risk değeriııe sahip olma

gerekçeleri: Fon Rehheri’ nde belirtilen nietodoloji
kullanıl aral: 5 yıllık get i viler üzerinden hesaplanan
volatilite sonucunda, fon ‘2’ risk değerine sahiptir.

— Risk değeri önemli riskleri kapsanıakla birlikte; kredi
riski, likidite riski, karşı t ııraf riski. operasyonel risk,
türev araç kull anı rundan kaynaklanan riskier ile
piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaN naklana—
bilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel
risklere ilişkin açıklamalar aşa~ıda ver almaktadır.

Fon’ım Maruz Kalacağı Temel Riskier
Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç
yaratan işlem riski. operasvone I risk. voğuıılaşma riski,
korelasyon riski, yasal risk. ilıraççı riski,
vapılandırılmış yaiırıııı araçları rislc.i ve kıymetli
ınadenler fiyat riski olup, bu risklere ilişkin detavlı
açıkl aınalar KAP’ ia yayımlanan fon iıahnanıesinin 3.
Maddesinde ver almaktadır
ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar
.Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A)
bölümünde yer ajan tutarlar Fon’un toplam gider smırı
kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil
edilmektedir.

Fon’un Geçmiş Perlbrıııansı
Fon’ un geçmiş performansı,
performansı için bir gösterge olamaz.
Fon performansının lıesaplamasında
değeri esas~<alııinııştır~
Foıı pay] arı ii in satışı na
başI an nı iştir.

Fon ve Osmanlı PYŞ. Türkiye’de :‘eıkilcndiı ihniş olup, F
tabidir

Bu (ona, i4/ı~~arihı itibarıyla giinceldir.

ci ınave Pıvasası ~ö/ctımine e ‘

£‘A) Fon’dan luırşılanan gitleı’lı’ı’

Yıllık azami fon toplam gider oraııı 3,65

Yöııetim ücreti (yıllık) 1,40
- Kurucu: ( Asgari %35, azami ~65)
— Foıı Dağıtım Kuruluş: ( Asgari %35,ıızanıi
%65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, da~ıııcı
kuruluş aracı1ı~ıyla satılan Fon tutarı dikkate
alınarak hesaplanır,)
Saklama ücreti 0,10

Diğer giderler (Tahmini) 0,95

B) Yatırııncılardaıı tahsil edilecek ücret ve
~mis’on1ar__
Yoktur

gelecek dönem

birim Pay

tarihiı’ıde

Fon, Osmanlı Porıföy Yönetimi AŞ.’niıı kurucusu olduğu Osmanlı Pomıföy Yöııefııni A.Ş. Değişkeıı ŞenısiN e Famı’ııa
hağlıd~r.

Porıföy saklayıeısı Dcııizh:ıok A.Ş.’dir.

Fon hakkında Haltı fazla bilgiye. ızalıaamevc, içtüzüğe, perfomıarıs sunnın raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara
~JJ’%’v’Y.kfipJ~gJr/ ‘e ‘vww.nsmnn]iportfov,com.tr adresinden ulaşılahilir.

Fon inhnamesı M/üı~ tarihi nde ya> ımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret sleiline tescil ettirilmiştir.

fon iaulnıa payı Ibatı www.osaıaalıponıfoycom.ır’de ilan edilir,

Fon, TC. vergi düzenlemelerine tühıdır.

Osimmi py Ş’nin, bu forınla Hail i sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, ~ aa]ış ‘e izahııame ile tutarlı olmaN an bilgiler ile .sınırlıdır.

Şem SIVO Fon’a ha~lı her bir fonun Pun ‘arhk ‘e vül;üınlülükleri birbirinden ayrıdır.


