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  Özel Durum Açıklaması (Genel) 
 

   

      

Ortaklığın Adresi : 
Maslak Mahallesi Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun 
Plaza No: 5 Kat: 10 PK 34398 Sarıyer / İstanbul  

Telefon ve Faks Numarası : 0212 386 26 00 / 0212 386 26 35 

E-posta adresi : gsyo@rheagirisim.com.tr 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 
Numarası 

: 0212 386 26 00 / 0212 386 26 35 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : 
Portföy Yönetimi A.Ş. ile yapılan Portföy Yönetim 
Sözleşmesinin fesihi hk. 

 
  AÇIKLAMA: 

 

Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'nin iş stratejilerindeki değişiklikler nedeniyle Şirketimizle 02.04.2014 
tarihinde imzalamış olduğu tarafımıza vermiş olduğu portföy yönetim hizmetine ilişkin  sözleşmenin 
fesih edilme talebi olumlu karşılanmış ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.08.2015 tarihli kararı 
çerçevesinde sözleşmemiz karşılıklı mutabakatla 10.08.2015 tarihi itibariyle fesih edilmiştir. Rhea 
Portföy Yönetimi A.Ş. 10.08.2015 tarihine kadar Şirketimiz hesabına yapmış olduğu hizmet, iş ve 
işlemler karşılığında hesaplanan Portföy Yönetim Ücreti'nin yanı sıra mevcut varlıklar üzerinden 
hesaplanacak Portföy Yönetim Başarı Primi'ne hak kazanabilecektir. 
 
Şirketimiz portföyünde yer alan varlıklardan  OEP TURKEY TECH BV'nin yatırımı olan Netaş'ın satış 
sürecinin başlamış olması ancak iş bu fesih sözleşmesi tarihi itibari ile henüz tamamlanmamış olması 
sebebiyle, sözkonusu satışın tamamlanmasından kaynaklanacak olan  "elde edilen tutar ile yatırımın 
maliyeti arasındaki fark" veya "kar payı geliri" üzerinden feshe konu 02.04.2014 tarihli sözleşmenin 4a 
nolu ekinde belirtilen başarı primini ödeyecektir.   
 
Sözleşmeden doğan portföy yönetim ücreti hesaplaması fesih tarihi itibari ile yapılarak, karşılıklı 
mahsuplaşılacaktır. 
 
Şirketimiz önümüzdeki dönemde portföy yönetim hizmeti alma yönünde  yeni işbirliklerine girmeyi 
planlamakta olup gelişmeler ışığında bilgi verilecektir. 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer 
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, 
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak 
elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu 
beyan ederiz. 

 


