Levent Cad N3 Birinci Levent 34330 İstanbul Türkiye tel 212 283 88888 fax 212 283 8890 info@prim.com.tr

Değerli Yatırımcımız,
Borsa İstanbul (BİST) Yönetim Kurulunun 16.07.2010 tarih ve 1350 sayılı toplantısında Pay
Piyasasında emir iptalinin koşulsuz olarak serbest bırakılması kararı, Pay Yönetmeliği’nin “Emrin
düzeltilmesi ve iptal edilmesi” başlıklı 20. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun
26.08.2010 sayılı toplantısında uygun görülmüştür. Dolasıyla BİST’nin 17 Eylül 2010 tarih 345
numaralı genelgesi ile Pay Piyasasında emir iptalinin koşulsuz olarak serbest bırakılmasına ilişkin
uygulamanın 08 Ekim 2010 tarihinden itibaren başlatılmasına karar vermiştir. Bu uygulama ile;
• Emir iptali, Pay Piyasasında işlem gören tüm menkul kıymetlerde uygulanacaktır. Sisteme
girilmiş ancak işleme dönüşmemiş (gerçekleşmemiş) alış emirleri ve satış emirleri tek tek
iptal edilebilecektir.
• Emir tamamen iptal edilebileceği gibi fiyatları kötüleştirilebilinir, miktarı da
azaltılabilinecektir.
• Emrin tamamen iptal edilmesi veya emir miktarının azaltılması durumunda azaltılan her bir
emrin azaltılan kısmının ve iptal edilen emrin tamamının TL hacminden milyonda 2,5
oranında ücret alınacaktır.
• Emir iptali açılış seansında olduğu gibi seansın sürekli müzayede bölümünde de koşulsuz
olarak yapılabilecektir.
• BİST'nin 07.10.2011 tarih ve 374 sayılı Genelgesi’ne istinaden 01.11.2011 tarihinden
itibaren Pay ve Gelişen İşletmeler Piyasalarında en iyi alış/satış kademesinde yapılan emir
iptali ve miktar azaltımına farklı ücret uygulaması ile emir kötüleştirmenin ücrete tabi
tutulması uygulamasına başlanacaktır. Yeni uygulama ile birlikte emir iptali ve miktar
azaltımının cari fiyat seviyesinden (en iyi alış veya en iyi satış) yapılan emir iptallerinde
(miktar azaltımları ile birlikte), iptal edilen emrin (azaltılan miktarın) toplam TL hacminden
yüzbinde 1 oranında emir iptal ücreti alınmaya başlanacaktır. Cari olmayan fiyat seviyeleri
için milyonda 2,5 olarak uygulanan oran devam edecektir. Ayrıca emir fiyatlarının
kötüleştirilmesinin de emir iptali ile aynı oranda ücretlendirilmesi uygulamasına
başlanacaktır.
Dolasıyla kurumumuz ile yapmış olduğunuz Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ndeki ve eğer
varsa Kredili, Açığa ve Ödünç İşlemlerine Ait Çerçeve Sözleşmesi’ndeki emir iptal edilemeyeceğine
dair ifadelerin, uygulamaya geçiş tarihi olan 08 Ekim 2010 tarihi itibarıyla hükümsüz kalacağını
bildiririz.
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2010 tarih ve 21/657 sayılı kararı ile İMKB’de payları
işlem gören şirketler A, B ve C listeleri şeklinde gruplara ayrılmış ve paylarının alım satım esasları
farklılaştırılmıştır. Uygulama 01 Ekim 2010 tarihinde devreye alınmıştır. Ekli İşlem Kuralları Bildirim
Formu’nda alım satım esasları detaylı açıklanmış olup B ve C grubunda yer alan şirketlerin
paylarında ilk defa işlem yapacak olan yatırımcılara işlem yapmadan önce bu bildirimin yapılması
zorunludur. Saygılarımızla,
PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

