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İlgi :

        İlgide kayıtlı yazınızla “Fidelity Funds” şemsiyesi altında bulunan “Fidelity Funds - American
Growth Fund (Amerikan Büyüme Fonu)” ve “Fidelity Funds - European Growth Fund (Avrupa
Büyüme Fonu)” isimli Alt Fonlar’ın Global İzahnamesi’nde meydana gelen değişikliklerin Kurulumuza
ve yatırımcılara bildirilmesi amacıyla hazırlanmış tadil metni, duyuru metni ve yatırımcı bilgi formları
Kurulumuza iletilmiştir. 

        Kurulumuzun VII-128.4 sayılı “Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile
Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği”nin 7. maddesinin birinci fıkrasında “İzahname ve yatırımcı
bilgi formu ile halka açıklanan konularda satışa başlanmadan veya satış tarihinden itibaren
ortaya çıkan ve bu Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil etmeyen değişikliklerin ve yeni
hususların, temsilci tarafından en geç, bunların öğrenildiği tarihi izleyen iş günü Kurula
bildirilmesi zorunludur. Yapılan değişiklikler, Kurul tarafından aksi belirtilmedikçe, bildirimin
Kurul kaydına girdiği tarihi takip eden 10 iş günü içerisinde temsilcinin resmi internet sitesi ile
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

        Bu çerçevede,
        a) İzahname tadil metni, yatırımcı bilgi formları ve duyuru metninin Bankanızın resmi internet
sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan edilmesi,
        b) KAP’ta söz konusu değişikliklerden kaynaklanan düzeltmelerin yapıldığı güncel izahname
metninin kelime aramaya imkan verecek şekilde PDF formatında ilan edilmesi ve güncel izahnamenin
Kurulumuza iletilmesi
        gerekmektedir.

        Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
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