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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ING BANK A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO YATIRIM FONU’NUN TASFİYE
BİLDİRİMİ
“ING Bank A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu” nun tasfiye edilmesi talebi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.06.2015 tarih ve 6190 sayılı izni ile uygun bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izin doğrultusunda, işbu duyuru metni tarihinden itibaren
geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü olan 24.12.2015 tarihinde “ING Bank A.Ş. B
Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu” (bundan böyle “Fon” olarak anılacaktır.), içtüzük ve
izahname metinlerinde yer alan ilkelere göre tasfiye edilecektir.
Tasfiyeye ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

TASFİYE SÜRECİ
1- İşbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren, tasfiyeye konu olan Fon için yeni katılma payı ihraç
edilmeyecek olup yatırımcılar tarafından Fon’un katılma paylarına ilişkin olarak alım işlemi
yapılamayacaktır.
2- Tasfiyeye konu olan Fon için, yatırımcıların fon katılma paylarını Fon’a geri satım işlemlerinde, işbu
duyuru metninin ilan tarihinden itibaren 6 (altı) aylık süre verilmiştir. Bu sürenin sonuna kadar
yatırımcılar tarafından katılma paylarına ilişkin olarak satış talimatı verilmemesi halinde, tasfiyeye konu
Fon için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü gerçekleşecek şekilde, herhangi bir satış
talimatı beklenmeden ING Bank A.Ş. tarafından müşteri adına satış talimatı verilecektir.
3- İşbu duyuru metni tarihinden itibaren geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü Fon’un
tüm katılma payları söz konusu Fon tarafından geri alınmış olacak ve ilgili satış tutarları, Fon katılma
payı sahibi yatırımcılar adına açılacak hesaplarda nemalandırılacaktır. İşbu duyuru metninin ilan
tarihinden itibaren 6 (altı) aylık sürenin sonuna kadar yatırımcılar tarafından katılma paylarına ilişkin
olarak satış talimatı verilmediği ve ING Bank A.Ş.’nin müşteri adına satış talimatı verdiği durumda, bu
satıştan elde edilecek tutarlar ters repo ya da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülecek
diğer sermaye piyasası araçlarında yatırımcı adına açılacak hesaplarda nemalandırılacaktır.
4- Fon’un katılma payları üzerinde İcra ve İflas Kanunu’nun 89’uncu maddesi uyarınca haciz
bulunması durumunda, söz konusu fonun tasfiye edilmesi neticesinde tasfiye bakiyesine terettüp
edeceğinden, hacizli katılma paylarına ilişkin ödemeler icra dairelerine yapılacaktır.
5- Tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve
nemalandırılan tutarlar, 10 (on) yıl içerisinde talep edilmemesi durumunda Yatırımcı Tazmin
Merkezi’ne gelir kaydedilecektir.

