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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı, 20.09.2018 tarihli toplantısında, Rhea Girişim tarafından Rhea Portföy Yönetim A.Ş.'ne ödenen performans ücreti ödemelerinin emsallerine,
piyasa teamülleri ile ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak gerçekleştirilmesinden bahisle, Rhea Girişim'in 2.101.449 TL zarara uğratılmasına dair ulaşılan 
tespitleri görüşmüş olup, anılan Kurul toplantısında:
 
1) Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Onur Takmak hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 21/1 ve 110/1 maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmasına,
 
2) SPKn'nun 96/2 maddesi uyarınca Onur TAKMAK'ın Rhea Girişim ve Rhea Portföy Yönetim A.Ş. nezdindeki imza yetkilerinin suç duyurusu kararından yargılama sonuçlanıncaya 
kadar kaldırılmasına,  
 
3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.7 sayılı Tebliği'nin 18/2 maddesi ve Kurul'un 23.09.2010 tarih ve 28/822 sayılı ilke kararının II-(C) maddesi uyarınca Onur TAKMAK'ın 
sermaye piyasası lisanslarının 6 ay süreyle iptal edilmesine, 
 
4) Kurulca tespit edilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil 
eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurul Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta ortaklarının 
bilgilendirilmesini teminen konunun Şirketimiz tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Şirketimiz'den istenmesine,
 
karar verilmiştir.
 
Şirketimiz ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Onur Takmak tarafından, ilgili Kurul Kararı çerçevesinde uygulanan müeyyideye dayanak teşkil ettiği belirtilen performans 
ödemelerine ilişkin olarak emsal uygulamaların rakamsal olarak belirlenmemiş olması, Kurul'un suç duyurusuna konu edilen performans ödemesinin kişisel menfaat niteliğinde 
sonuç doğurmaması ve diğer hukuki sebeplerle yargısal süreçler ivedi olarak başlatılacak olup, anılan süreçlere ilişkin olarak kamuoyu ve yatırımcılarımız sürekli olarak 
bilgilendirilecektir.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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.


