Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Tanıtım Formu Değişikliği
.

'Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu" tanıtım formu

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan J.jb. l.l.?.... tarih ve ..S;BS... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
ESKİ EKIL

VERGİ DÜZENLEMELERİ:

Emeklilik Fonunun Vergilendirilmesi: Emeklilik yatırım fonlarınm portföyişletmeciliğinden doğan

kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
YENt EKIL

Bölüm B: Ekonomik ve Ticari Bilgiler
I. Teşvikler ve Vergilendirme
Devlet Katkisi

işveren tarafindan ödenenler hariç katılımcı adina bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarmın
%25'ine karşılık gelen tutar, devlet katkisi olarak katılımcı hesabına aktarılır.

Devlet katkısının hesaplanmasma ve katılımcı hesaplarina aktanmına ilişkin hükümler Kanunun Ek/1

maddesinde veBireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkisi Hakkında Yönetmelik'te yeralmaktadır.
işverenler Tarafindan tndirilecek Katkı Tutarları

işverenler tarafindan ücretliler adina bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin

ticari kazancın tespitinde giderolarak indirim konuşu yapılacak katkı paylannın toplamı, ödemeninyapıldığı
ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarım aşamaz.

Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasmm (16) numaralı bent hükümleri uyarınca, bireysel
emeklilik sözleşmeleri dolayısıyla yapılan ödemelerde irat tutarları üzerinden gelir vergisi tevkifatı
yapılmaktadır.

BakanlarKurulunun 12.01.2009tarihlive2009/14592sayılı KararnamesininekiKarardadeğişiklikyapan
06. 09. 2012tarihli ve 2012/3571 sayılı Karan uyarınca, 29. 08. 2012 tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için
geçerliolmaküzere,bireyselemeklilik sisteminden;

a) 10yıldan az süreylekatkı payı ödeyerekayrılanlar ile bu süreiçinde kısmen ödemealanlarayapılan
ödemelerin içerdiği irat tutan (28. 03. 2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Sistemi Kanunu kapsaminda bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkllarınm ödemeye konu olan
kısımlarma isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden % 15,

b) 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre
içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutan (4632 sayılı Kanun kapsaminda bireysel

emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılannın ödemeyekonu olan kısımlanna isabet eden irat tutarı dahil)
üzerinden%10,

c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle
aynlanlara y an.
aı^djte
in içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsaminda bireysel emeklilik hesabına
yapılan De et katkıErı

eye konu olan kısımlanna isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden %5
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irat tutarı; hak kazanılan Devlet katkisi ve getirilen dahil ödemeye konu toplam birikim tutanndan, (varsa
ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısmın hak edilen kısmı indirilerek
bulunur.

Emeklilik yatırım fonunun kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
ESKİ

EKlL

FONA KATILIM FONDAN AYRILMA:

Pay alım ve satımlarında işlem emrin verildiği gün, o gün için ilan edilen pay fiyatı üzerinden
gerçekleştirilir. Pay satışlannda ödemeler aynı günyapılır.
YENt EKIL
Bölüm B: Ekonomik ve Ticari Bilgiler
II. Fona Katılım ve Fondan Ayrılma
Pay Alım Talimatları

Katılımcıların ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 11:00' e kadar verdikleri pay alım talimatları,
talimatın verilmesin; takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı uzerinden takip eden ilk iş günüyerine
getirilir.

ilgili piyasaların açık olduğu günlerde katılımcıların saat 11:00' den sonra verdikleri pay alım talimatları ilk
payfiyatı hesaplamasından sonraverilmiş olarakkabuledilirve izleyenhesaplamada
bulunan pay fiyatı üzerinden ikinci iş günüyerine getirilir.

ilgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen pay alım talimatları izleyen ilk hesaplamada bulunan pay

fiyatı üzerindenikinci iş günüyerinegetirilir.

ilgili piyasaların yarım gün açık olmasi durumunda katılımcıların saat 10:00' a kadar verdikleri pay
alım talimatları, talimatm verilmesin; takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden
takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Katılımcıların saat 10:00' dan sonra verdikleri pay alım
talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasmdan sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada
bulunan pay fiyatı üzerinden ikinci iş günüyerine getirilir.

Katılımcıların ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 11:00' e kadar verdikleri pay alım
talimatlanmn karşılığmda tahsil edilen tutarlar ile aynı gün, o gün geçerli olan fiyat ile katılımcı
adina"Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu" payı alınır.

Katılımcıların ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 11:00' den sonra verdikleri pay alım
talimatlanmn karşılıgında tahsil edilen tutarlar ile takip eden ilk iş günü, o gün geçerli olan fiyat ile
katılımcı adina "Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu" payı alınır.
Pay Satım Talimatları

Katılımcıların ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 11:00' e kadar verdikleri pay satım talimatları,
talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ikinci iş günü
yerine getirilir.

/

ilgili piyasaların açık olfiı^u^ihı dekatılımcıların saat 11:00'densonraverdikleri paysatım talimatları ilk
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ilgili piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen pay satım talimatları izleyen ilk hesaplamada bulunan pay

fiyatı üzerindenüçüncüiş günüyerine getirilir.

ilgili piyasaların yarım gün açık olmasi durumunda katılımcıların saat 10:00' a kadar verdikleri pay satım
talimatları, talimatın verilmesin; takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerindentakip eden ikinci
iş günü yerine getirilir. Katılımcıların

saat 10:00' dan sonra verdikleri pay satım talimatları ilk pay fiyatı

hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden
üçüncüiş günüyerine getirilir.

K-atılımcılarm fon değişikliği ve fon oran değişikliği için verdikleri fon satış talimatlarında farklı günlerde
satışı gerçekleşecek fonların olmasi durumunda, satış valörü gelen fonlar satıldıkça katılımcının talep ettiği
asıl fonlar alınmaktadır. Likit ve Katkı fon dışındaki tümasıl fon alışlanndan öncekatılımcılar adinaEmanet

LikitFonalınmaktadır. Katılımcıların sistemden çıkış yadabaşkabir şirketeaktarım amacıyla verdikleri fon
satış talimatlanndafarklı günlerdesatışı gerçekleşecekfonların olmasi durumunda, satış valörügelen fonlar

satıldıkça en uzun valörlü fonun satışı gerçekleşene kadar gerçekleşmiş olan satış tutarları iîe katılımcı
hesabına Emanet Likit Fon alınmaktadır.
ESKÎ

EKİL

YASAL KESİNTİLER:

Fon işletim gider kesintisi günlük olarak fon net varlık değerinin %0, 005616'sı (Yüz binde beş
virgül altı yüz onaltı) oraninda yapılır. Bu oran yıllık yaklaşık %2, 05 oraninda fon işletim ücreti

ödenmesi anlamina gelmektedir. Fon portföyünden ödenebilecek azami fon toplam gider kesintisi
oranı %2 28' dir. Her takvim yılı sonu yapılan kontrolde azami fon toplam gider oraninin aşıldığının
tespiti halinde, aşan tutar ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde kurucu tarafindan fona iade
edilir.
YENİ

EKIL

Bölüm B: Ekonomik ve Ticari Bilgiler
III. Maliyetler

Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık
değerininyıllık %2, 28'i (yüzdeiki virgülyirmi sekiz)olarakuygulanır.
Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri

karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket'e,fon net varlık degerinin günlük% 0,005616' sından (yüz binde
beş virgül altı yüz on altı) [yıllık yaklaşık %2, 05 (yüzde iki virgül sıfır beş)] oluşan bir fon işletim
gideriödenir.Hertakvim yilinin sonişgünüitibarıyla, buiçtüzüktebelirlenenyıllık fontoplam gider
kesintisi oraninin aşılıp aşılmadığı, ilgili yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değeri

esas alinarak, Şirket tarafindan kontrol edilir. Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen oranın
aşıldıgımn tespiti halinde aşantutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günüiçinde Şirkettarafindan fona
iade edilir. Fonun paylanmn ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olmasi durumunda, bu

fıkrada belirtilenkontroller fonpaylarının satışa sunulmuş olduğugünlerdikkatealinarakyapılır.
ESKİ EKIL

FON HAKKINDAKİ BILGILERE;

-Internet Sitesi (www. aUianzemeklilik. com. tr)

-Sesliyanıt sistemi (tel no. 444 45 46) - Allianz Hayatve EmeklilikA. Ş.FonHizmet Birimi kanalıyla

ulaşabilecektir.
YENİ

EKIL

Böliim B: Ekonomik ve Ticari Bilgiler
IV. Kamuyu Aydınlatma

Kurulca onayi
Genel Müi

J»n içtüzüğü,izahnameve tanıtım formu ile altı aylık ve yıllık raporlar. Şirket/
Bölge Müdürlüklerinde güncellenmiş olarak katılimcılann incelemesı
Alt-

Emeklilik
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amacıyla bulundurulur vekatılımcıların talep etmesi halindekendilerineverilir ve KAP'taayrıca ilan
edilir.

Fonlar altı aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler. Altı aylık rapor, ilk altı aylık döneme ilişkin
gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafindan hazırlanan faaliyet raporunu ve ilgili dönemin son iş
günüitibariyle Fon portföy değeri ve net varlık değeri tablolarım içeren rapordur. Yıllık rapor, yıl
içindeki gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafindan hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir
önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço ve
gelir tablolarım, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibariyle fon portföy değeri ve net varlık
değeritabloların) içeren rapordur. Şirket,altı aylık raporu ilgili döneminbitimini takip edenaltı hafta
içinde; yıllık raporu ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde KAP'ta ilan eder.

Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portfoydeki varlıkların ilgili
olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek
arızalar, Şirket'inmali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çikmasi gibi olağanüstü
durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar

alabilir. Bu durumda değerleme esaslannın gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak,
Kurul a ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu karan ile en seri haberleşme
vasıtasıyla saklayıcıya, Kurul'a ve Hazine Müsteşariığı'na bildirilmesi ve KAP'ta ilan edilmesi

koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkmcaya kadar payların
alım satımları durdurulabilir veyaalım satım talepleri FonKuruluncabelirlenen esaslarçerçevesinde
kısmen karşılanabilir.

Katılımcıların yatırım kararini etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasın) gerektiren
hususlara ilişkin duyurular daayrıca KAP'ta ilan edilir ve yeni hususların yürürlüğegiriş tarihi on iş
günündenaz olmamak üzere ilanlarda belirtilir.

Fon tanıtım formunun aşağıda belirtilmiş olan maddelerine, madde başlıklarmın eklenmesine karar
verilmiştir.
Bölüm A: Genel Bilgiler
I. Fonun Amacı

Fonportföyününen az%80'i BIST' de işlem görenşirketlerin ortaklık paylanndan oluşturulmuştur.
Fon portföyü ağırlıklı olarak BIST-100 ortaklık paylanndan oluşturulmaktadır. Fon, ulusal ortaklık
payları piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlamaktadır.
Bölüm A: Genel Bilgüer

U. Fonun Yatırım Politikasına ilişkin ÖzetBilgi

Fonportföyününen az %80'i BIST 'de işlem görenşirketlerin hisse senetlerinden oluşturulmuştur.
Fonportföyüağırlıklı olarakBIST-100ortaklık paylarından oluşturulmaktadır.
Fonun karşılaştırma

ölçütü, 21. 01. 2013 tarihinden itibaren %90 BIST-100 Endeksi + %3 KYD TL

Bono Endeksi 91 Gün + %5 KYD Brüt 0/N Repo Endeksi + %0, 5 KYD ÖSTEndeksi Sabit+ %0,t
KYD OSTEndeksi Değişken+ %1 KYD Bir Aylık GöstergeMevduat EndeksiTL' dir.
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fö"^I17^r"î strilteiisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(0-20); Ortaklık Payları:

%(80~100?'Ters Repo: %(°-,10); özeı SektörBorçlanma Araçları: %(0-20); Vadeli Mevduat:'%(0-

20) Takasbank ParaPiyasası işlemleri: %(0-10) olarak belirlenmiştir.

Fonyönetimindeilgili Yönetmelikhükümlerisaklı kalmaküzereaşağıdaki smırlamalara uyulur:
VARLIKTÜRÜ

EN AZ %

EN

Devlet iç BorçlanmaAra ları

o

Türk ÖzelSektör Bor lanma Ara ları

o

Ters Re o

o

OK %
100
20
20
10

Re o

o

Vadeli Mevduat TL)

10

o

o

20
20
10
10
20
20

Türk Ortaklık Pa ları

80

Vadeli Mevduat Döviz
Takasbank Para Pi asası l temleri
Yatırım Fonu Katılma Pa ları

o

Ga rimenkule Da alı Sermaye Pi asası Ara lan

o

Vadeli I lemler ve O si on Sözle meleri
Varlığa Da alı Menkul Ki metler
Vadeli işlemler Sözle meleri
Borsa Yatırım Fonu Katılma Bel eleri

o
o

o

20

o

20

o

10

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal
göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, fonvard,

finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem
sözleşmeleri nedeniyle maruz kalman açık pozisyon tutan fon toplam değerim aşamaz. PortfÖye
alınan vadeliişlemsözleşmelerininfonunyatırım stratejisine vekarşılaştırma ölçütüneuygunolmasi

zorunludur.

BölümA: Genel Bilgiler

IU. Fonun Risk Profîline ilişkin ÖzetBilgi

Yatırım fonları, yapıları gereği yatırım yapılacak varhklara, piyasalara ve sektöriere ait bir takım

riskler taşımaktadırlar Yatırım fonlannm taşıdıkları bu riskler, uzman portföy yönetimi, risk-getiri
analizleri, portföy çeşitlendirmesi yatırım öncesi yapılan analizler, aktif portföy yönetimi ve iç

kontrol sistemleri aracılığıyla ortadan kaldmlmaya çalışılmaktadır.

Fon portföyünün^en az. %80 (yüzdeseksen)'ini BIST' de işlem gören şirketlerin ortaklık payları

oluşturmaktadır. FonPortföyüağırlıklı olarakBIST-100 ortaklık paylarmdan oluşturulmaktadır. Fon,

u usal ortaklık payları piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı

planlamaktadır. FonYönetimindeilgili yönetmelikhükümlerineuyulur.
Bustrateido'rultusundaorta

a ıkabilecek riskler:

Piyasa Riski : Fon yapışı itibariyle varlıklannm en az %80'ini BIST'de işlem gören hisse

senetlerine yatırdığmdan hissepiyasasındaki risklere son derece açıktır.

Yoğunlaşma Riski : Fon'un hisse senedi piyasası riski olsa da, yapışı itibariyle menkul kıymet

çeşitlendimıesinin yapilmasi, hisse senedi bazinda riskleri azaltmaktadır.

DövizRiski : Ölçütolarak alınan BIST-100Endeksi'nin TL bazindaolmasi, bu fonu TL'nin diğer

yabancı para b'' erinç karşı ani değer kaybı durumunda döviz riskine karşı savunmasız
bırakmakta .

^ı

Faiz Rishf : B^rçljîu&^r larına fon portföyününen fazla%10'u oraninda yatırım yapılabilme

faiznski&ijr^y^SlS^
tat tadır.
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Bölüm A: Genel Bilgiler

V. Fonun Hangi Yatırımcılar için Uygun Olduğu

Büyümeamaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonu, fonlanmız arasindayüksekrisk grubunda olup,
orta risk grubundaki yatırımcılar konservatif portfoylerinin beklenen getirilerini arttırmak için
portföylerine bu fonu dahil edebilirler. Düşükrisk grubuna kesinlikle tavsiye edilmemektedir.
Aşağıda belirtilmiş olan bölümlerin fon tanıtım formuna eklenmesine karar verilmiştir:
BölümA: Genel Bilgiler

IV. Fonun Tarihsel Performansı Hakkında Bilgi

Fonun performans sunum raporuna şirketin intemet sitesinde yer alan sürekli bilgilendirme
formundan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.
Bölüm C: ilave Bilgiler

Fonda yapılan ve katılımcıların yatırım kararini etkileyebilecek değişiklikler Kamuyu Aydınlatma
Platformunda (hnp://www. kap. gov. tr/) ve şirketin intemet sitesinde (https://www. allianzemeklilik. com. tr/tr/)
yer alan sürekli bilgilendirme formunda duyurulur.

Aşağıda belirtilmiş olan bölümlerin fon tanıtım fomıundan çıkanlmasma karar verilmiştir:
KİMLİK BILGÎLERI:
FONUN ADI

Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.BüyümeAmaçlı Hisse

RİSK SINIFI

Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Yüksek Risk

FON BAŞLANGIÇTUTARI
KURULUŞ TARÎHI

04 Eylül 2003

HALKA ARZ TARİHÎ

27 Ekim 2003

FONİŞLETİM GlDERKESINTISl

100.000. 000TL

Yıllık yaklaşık %2,05 (günlükyüzbinde beşnokta altı
yüz on altı)

AZAMÎ FONTOPLAMGlDERKESINTISI Yıllık %2,28

SAKLAMA KURULUŞU
PORTFÖYYÖNETİM ŞİRKETİ
PORTFÖYYÖNETİCİLERİ

Istanbul Takas ve SaklamaBankasi A. Ş.
HSBC Portföy Yönetimi A. Ş
ÖmerGencal, Ercan Güner, Çağrı Özel

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER (01. 01. 2012-31. 12. 2012):
Avrupa'daki borç krizine ilişkin endişelerle başlayan 2012 yılı, gelişmiş ülke merkez bankalannm

piyasaların ihtiyacı olan parasal ve fmansal tedbirleri zamanindaalmalannın sonucunda yılı pozitif
seviyede tamamlamıştır. Türkiye ise uyguladığı başarılı para politikası ve aldığı makro-ihtiyati
tedbirlerle benzeri diğer ülkelerden pozitif yönde ayrışmış ve bu sayede hem sabit getirili ürünler
piyasasında hemdehissesenetlerinde yüksekdeğerkazançlareldeedilmiştir.
Avrupa Mer

gıtmesıve

şvuru

^' m zayıflayan ekonomik aktiviteyi desteklemek adina faiz indirimine
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