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GENEL MEKTUP
No: 737
İlgili:

Aracı Kurumlar

Bilgi:

Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu :

Aracı Kurumların Halka Arz Yoluyla Dolaylı Pay Devirleri Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in “Aracı kurumların ortaklık yapısı
değişikliklerinde izin veya bildirim yükümlülüğü” başlıklı 34 üncü maddesinin,
aracı kurumların halka arz yoluyla dolaylı pay devirleri bakımından
uygulanmasına yönelik olarak, Kurul’un 13.11.2015 tarih ve 31 sayılı toplantısında
alınan karara ilişkin açıklamalar içeren 17.11.2015 tarih ve 32992422-205.01.07E.12388 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: SPK’nın 17.11.2015 tarih ve 32992422-205.01.07-E.12388 sayılı yazısı.
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Sermaye Piyasasi Kurulu
Aracilik Faaliyetleri Dairesi Ba^kanhgi
17.11.2015

Sayi :32992422-205.01.07-E.12388
Konu : Araca kurumlann halka arz yoluyla dolayli pay devirlerine ili^kin degerlendirmeler hk.
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Bilindigi iizere, Kurulumuzun 111-39.1 sayili "Yatmm Kurulu§larinm Kurulu^ ve Faaliyet Esaslan
Hakkinda. Teblig"in (III-39.1 sayih Teblig) 34 iincii maddesinin 3 iincii ve 4 iincii fikralannda;
"(3) Araci kurumda pay sahibi bulunan tiizel ki^ilerin kendilerine ait pay devirleri, bu pay
devirlerinin araci kurumdaki pay sahipligini dogrudan veya dolayli olarak %10, %20, %33 veya
%50 oranlarinda degictirmesi halinde, ayrica tiizel kicinin araci kurumla ilgili olarak yonetim
imtiyazina sahip bulundugu hallerde Hazel ki^inin %10, %20, %33 veya %50 oranlarindaki ortaklik
yapisi degi,ciklikleri veya imtiyazli paylarinin devrini iceren ortaklik yapisi degi,iklikleri araci
kurumiarin faaliyez ^artlart bw'amindan Kurulun onayina tabidir. Araci kurumlarin %10 undan
fazlasina sahip tuzel ki^ilerin yonetim ^mtiyazina sahip paylarinin devri de araci kurumlarin faaliyet
,cartlari bakimindan Kurulun onayina tabidir.
(4) Bir ki^inin, dogrudan veya dolayli olarak, araci kurum sermayesinin veya oy haklarinin
yukaridaki oranlara ulacmayan veya bu oranlar arasinda kalan pay devirlerinde ise devri izleyen 10
is giinu icinde Kurula bildirimde bulunulur."
ifadelerine yer verilmektedir.
Soz konusu Teblig hUkUmlerinin uygulanmaslna ili^kin olarak, Kurulumuzun 13.11.2015 tarih ve 31
sayih toplantislnda;
1. Araca kurumlarda dogrudan veya dolayh olarak pay sahibi olan tiizel ki§ilerin kendilerine ait paylan
halka arz yontemiyle satmalan sebebiyle araci kurumlarin ortaklik yapilannda 111-39.1 sayih Teblig'in 34
iincii maddesinde belirtilen oranlara ula^acak dolayli degi*ikliklere iii*kin olarak Kurula izin ba^vurusu
yapilmamasma ve halka arzi takiben araci kurumlar tarafindan halka arzm sonuclan hakkmda 10 i^ gi ni
icinde Kunila bildirimde bulunuhnaslna,
2. Arad kurumlarda dogrudan veya dolayli olarak pay sahibi olan tiizel ki$ilerin halka arz edihni$ olan
paylammn borsada i$lem gormeye ba$1amasi sonrasi ortaya cikacak yeni pay edinimlerine ili^kin olarak III39.1 saylh Teblig'in 34 iincii maddesinin 4 iincii fikrasi kapsanvnda Kun.11a bildirim yapilmamasma,
karar verilmistir.
: 156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090,
Eskisehir Yolu 8. km No

Faks : (312) 2929000, 1ntemet :

httnd/www

Faks : (212) 3345600
Harbiye Mab. Askeroca§i Cad. No:15 $isli 34367 ISTANBUL, Tel: (212) 3345500,
989dfif13-3104f89a5d4a
Bu beige elekOonik imza tic olu$turulmustuc Beige No : 39d42lcSA953https://dogrulama . spk.gov.

sok

eov.tr

Bilgi isin: Yasin CEVIZ
m CE Z
yasin.ceviz@ UZMAN

tr adresinden beige numarasr ale dogrulatabilvsiniz.

1/2

Bu cercevede, Kurulumuz Kararuun izyelerinize duyunilmasi hususunda geregini rica ederim.

e-imzalydir
Ali Ihsan GUNGOR
Daire Ba§kam

Bilgi igia : Ymin CEVIZ
: htto //www sak.eov.tr
: 156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, Intemet
Eski fiehir Yalu S. km No
Harbiye Mah. Askerocagt Cad. No: 15 $igli 34367 ISTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600
UZMAN
yasin.cevizQUZMAN
953-989dfif133104t89a5d4a
Bu beige elcktronik imza ile olugtundmugtur . Beige No : 39d421c5-0
https ://dognaama . spkgov.

tr adresinden beige numarast ile dognilatabilirsiniz.

2/2

