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İngiltere Borsasının Tatil Olması Nedeniyle Tahtası Kapalı Olacak
Varantlar
Değerli Yatırımcılarımız,
FTSE100 endeksine dayalı olarak ihraç edilen varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasasının resmi tatil
olması nedeniyle yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3
maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya ihraççı kuruluşun
faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul
kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa
yapıcılığını yürüttüğümüz FTSE 100 endeksine dayalı varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren
tablo aşağıda yer almaktadır:

Dayanak Varlık

Kapalı Olduğu Tarihler

Kapalı Olduğu Süre

FTSE 100

06/05/2019

Tam gün

İlgili KAP duyurusuna linkten ulaşabilirsiniz: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761255
Varantlarla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda varant.turkiye@db.com'a e-mail atabilir ya da (0212) 319 03
50 nolu Varant Destek Hattından bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.
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Bu doküman 2 sayfadan oluşmaktadır ve bir bütündür. Tüm dokümanla ilgili çekince bildirimi için lütfen en son sayfaya bakınız.
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Burada verilen yatırım bilgileri, yorum ve görüşleri, yatırım danışmanlığı veya
yatırım yapılmasına ilişkin öneri mahiyetinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri veya mevduat kabul etmeyen bankalar ile
müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı anlaşmalarına göre
verilmelidir. Bu belgede yer alan yorum ve görüşler, bunları sunan kişilerin şahsi
görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler, finansal durumunuz, risk ve getiri
tercihleriniz için uygun olmayabilir. Sermaye Piyasası’nda gerçekleştireceğiniz
varant alım-satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarara uğrama riskiniz
de bulunmakta olup kayıplarınız yatırımın tamamı tutarında dahi olabilir. İşlem
yapmaya karar vermeden önce piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali
durumunuzu ve mali durumunuz için gerekli sınırlamaları ve getiri beklentilerinizi
dikkate alarak karar vermeniz gereklidir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayalı yatırım kararları almanız, beklentilerinizle örtüşmeyen sonuçlara yol
açabilir. Bu döküman ve içeriğindeki bilgiler Deutsche Securities Menkul Değerler
A.Ş dahil olmak üzere hiçbir Deutsche Bank iştiraki için hukuken herhangi bir
yükümlülük veya sorumluluk doğurmamaktadır. Bu belge, herhangi bir işleme
girişilmesi için bir teklif, teklif daveti, tavsiye veya benzer nitelikte değildir. Yatırımcı
adayları yatırım kararı alırken, yapılan yatırımın risklerini tümüyle kavramalı ve
ancak kendi finansal, vergisel ve diğer durumları ışığında yapılacak yatırımın
uygunluğunu, ilgili varantlara ilişkin Risk Bildirim Formu’nda yer alan bilgileri hukuk,
vergi, muhasebe, diğer konulardaki danışmanları ile titiz bir şekilde
değerlendirdikten sonra yatırım kararı vermelidir.

