
ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
Özet

Bıl özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ncatarihinde
onaylanmıştır.

Ortaklıp,ımızın toplam 55.000.000 TL ttıtarındaki ihraç tavanı kapsamındaki
borçlanma araçlarının halka arz edilecek 6.400.000 TL nominal degerli 350 gün vadeli
35 günde bir kupon ödemeli finansman bonosunun halka arzına ilişkin özettir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffülii
anlamına gelmeyecegi gibi, söz konusu borçlanına araçlarma ilişkin bir tavsiye olarak
da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edileeek borçlanma araçlarına ilişkin
ihraççının yatırımcdara karşı olan ödeme yükümlülügü, Kurul veya herhangi bir
kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek
borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli
bir izahname oluşturtır ve ihraççı bilgi dokiimanı ve sermaye piyasası aracı notunda
yer alan bilgilerin özetini içcrir. Bu nedenle, özet izahnameye gıriş olarak okunmalı ve
halka arz edilecek borçlanma araçlarma ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi
dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak degerlendirihnesi
sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgı dokiimanı 24/07/2017
tarihinde, t)(Ct((k \\ C\GkAç«.;n‘`C gwcoMsuyk,- rv\-ktrn+ ..../..../2017
tarihinde, sermaye piyasası aracı notu ise ..../..../2017 tarihinde Ortaklıgımızın ve
halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Degerler A.Ş.'nin
www.sekerfaktoring.com.tr ve www.sekeryatirim.com.tr adresli internet siteleri ile
Kaınuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanınıştır. Ayrıca
başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulınaktadır.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu
belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yandtıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazınin edilememesi veya
edilemeyeceginin açıkça belli olınası halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden
yetkili kuruluş, varsa garantör VC ihraççının yönetim kurıdu üyeleri kusurlarına VC

durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildigi ölçüde sorumludur.
Ancak, izahnamevi oluşturan di;:ker belgelerle birlikte okundın

-
zu takdirde özetin

yandtıcı, hatall veva tutarsız ohnası durumu harıc: olmak iizere, sadecc özete bai:;11
olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumlıduk vüklenemez. 1114;ımsız denetim,
derecelendirme ve degerleme kurıduşlan gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer
almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurınnlar da hazırladıklan
raporlar-da yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKın hükünderi çerçevesinde
sorumludur.
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Halka Arza Araedik Eden Yetkili Kurulus
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1. CIZETiN SORUMLULU6UNU YUKLENEN KISILER

Kanuni yetki 
y

e sorumiuluklarnmz dahilinde ve giirevimiz cercevesinde bu iizette
y
e eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz ktstmlarda bulunan bilgilerin 

y
e verilerin

gervege uygun oldugunu 
y

e
 
ozette bu bilgilerin anlanum degistirecek nitelikte bir

eksiklik bulunmamast icin her tfirlii makul özenin gösterilmis oldq.
,
,unu beyan ederiz.

Hiram

Seker Faktoring A.5. Yetkilileri

Hiisevin SERDAROrhan KARAKAS
Yonetim Kurulu UyesiYonetim Kurulu t)yesi /
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Yoktur.17 Kastm 2017
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2. iHRACCIYA iLi$KIN BILGiLER

2.1. thrammn ticaret unvam

Seker Faktoring Anonim $irketi

2.2. ihrammn hukuki statfisii, tabi oldugu mevzuat, ihrammn kuruldugu iilke
lie iletisim bilgileri

ihrammn hukuki statiisii:
Tabi Oldugu Yasal Mevzuat :
Ihrammn Kuruldugu Ulke:
Merkez Adresi :

(Tel):
(Faks):
Internet Adresi:

Anonim Sirket
T.0 Kanunlan
Tarkiye
Baytikdere Cad. Metrocity is Merkezi No:171
A Blok Kat:7 Esentepe-Sisli/istanbul
0212 292 74 10
0212 292 74 11-12
www.sekerfactoring.com

Konuya iliskin aynntili bilgi ihracci bilgi dokiimarnmn 5.1.4 no'lu maddesinde yer
almaktaciir.

2.3.ihramyi ve faaliyet gösterilen sektörii etkileyen öncmli egilimler

Yoktur.

2.4.1 hrammn dahil oldugu grup 
y

e grup içindeki konumu hakkmda bilgi

Seker Faktoring A.$., $ekerbank T.A.S. grubunun finansal istirakleri arasmda yer
almaktadir. Sirketin %99,99'si $ekerbank ve grubuna aittir.

Sekerbank'm Tiirkiye capinda 273 subesi, 2'si Istanbul 
y
e 7'si Anadolu'da olmak tizere

9 bölge mudurlugu bulunmaktadir. $ubeleri 71 il ile 97 merkez dii ilceye yayilrms bankamn
istirakleri arasmda $eker Faktoring A.$., Seker Yatinm Menkul Degerler A.$., Seker Finansal
Kiralama A.5., $ekerbank International Banking Unit Ltd., $eker Finansman A.5., Sekerbank
(Kibns) Ltd., $eker Proje Gelistinne 

y
e Gayrimenkul Yatinm A.$. 

y
e Zahlungsdienste GmbH

der Sekerbank T.A.$. ($ekerbank T.A.S. Odeme Hizmetleri Ltd.$ti.) yer almaktahr.

Konuya iliskin aynntth bilgi ihracci bilgi dokilmammn 7.1 no'lu maddesinde yer
almaktadir.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

2.6. ihram bilgi dokiimanmda yer akin finansal tablolara iliskin bagimsrz
denetim raporlarma sart olusturan hususlar hakkmda aciklama:•

2.7. Seçilmis finansal bilgiler 
y

e faaliyet son uçlari

$eker Faktoring'in 31.12.2015 ve 31.12.2016 yil sonlan ile 30.06.2017 ara donem temel
bilanco buyukluklerine asagida yer verilmektedir:

31.12.2015131.12.2016130.06.2017

Aktif Kalender (Bin TL)BagimsizBaf,mnsiz Sinirli Bagumsiz
Denetimden Denetim denDenetimden

GeemiGeemiGeemi
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Gerçeğe Uygun değer Farkı KiZ'a Yansıtılan
FV(Net)

37?2901.041 Bankalar

Satılmaya hazır finansal varlıklar361361361

Faktoring alacakları295.031279.079353.464

Takipteki faktoring alacakları54.63161.40450.807

Takipteki faktoring alacak karşılıgı-40.015-25.517-17.670

Maddi duran varlıklar (net)18.92432.75532.605

Maddi olmayan duran varlıklar (net)3127234

Ertelenmiş vergi varlıgı3.3637.7616.933

Diger aktifler4.78114.22214.729

Aktif Toplamı337.485370.383442.510

Pasif Kalemler (Bin TL)

31.12.2015

Bai.-7.,Imstz
Denetimden

Geçmiş

31.12.2016
Bağ,xunsız

Denetimden
Geçmi.ş

30.06.2017

Simrit Bağımstz
Denetimden

Geçmiş
Alınan Krediler288.470225.864291.513

Kiralama ışlemlerinden Borçlar7.26022.66321.435

ıhraç edilen menkul kıymetler-62.84968.752

Faktoring borçları739503 -1.914

N1uhtelif borçlar3845.0445.261

Ödenecek vergi ve yükümlülükler723630472'

Borç ve gider karşılıkları1.0049791.137

Tiire‘ işlemler--910

Özkaynaklar38.90551.85151.116

Ödenmiş sermaye20.00050.00050.000

Kâr veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer6.993-132-132
Kapsamlı Gelirler veya Giderler

Kar Yedekleri8.3156.912-----..„6.912

Geçmiş Yı I lar Kâr veya Zararı---4929

Dönem Net Kâr veya Zararı3.597-4.?9-735

Pasif Toplann337.485370.38349ın2017442.510

Şirketin 31.12.2015 ve 31.12.2016 yılsonları ile 30.06.2017 ara dönem seçilmiş gelir tablosu
kalemlerine aşağıda yer verilmektedir:

31.12.201531.12.201630.06.201630.06.2017

Gelir Tablosu (Bin TL)Bağımsız
Denetimden

Geçrniş

Bağımsız
Denetimden

Geçmiş

Sınırlı Bağımsa
Denetimden

Geçmiş

Sıtııı-11
Bağimstz

Denetimden
Geçmiş

Faktoring faiz gelirleri49.54139.30723.02130.060

Faktoring üeret ve komisyonlar9.0066.4233.2723.730
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Diger faaliyet gelirleri65514.7638401.349

Esas faaliyet giderleri (-)-10.976-12.364-5.378-5.929

Finansman giderleri (-)-38.393-42.954-21.674-24.353

Takipteki alacaklara iliskin özel
karsiliklar (-)-5.225-14.313-5.995-2.572

Diger faaliyet giderleri (-)-95-123-43-2.192

Net faaliyet KIr veya Zaran4.013-9.261-5.95793

Vergi kar1igi (-)-4164.3321.077-828

Net dönem Kfir veya Zaran3.597-4.929-4.880-735

$eker Faktoring'in bagtmstz denetimden gemis 31 Aralik 2016 yil sonu hesap
dönemine ait finansal tablolan 

y
e buna ili§kin dipnotlan 28.02.2017 tarihinde KAP

(https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589530)31 Aralik 2015 yil sonu hesap dönemine iliskin
finansal tablolan 02.03.2016 tarihinde KAP (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/511128)
adreslerinde yaytmlanm I stir.

Seker Faktoring'in small bagunstz denetimden gecmis 30 Haziran 2017 yil sonu
hesap dönemine ait finansal tablolan 

y
e buna iliskin dipnotlan 08.08.2017 tarihinde KAP

(https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623373) adresinde yayinlanmistir.

Son finansal tablo tarihinden itibaren $eker Faktoring'in finansal durumu ye
faaliyetlerinde Onemli bir degi§iklik olmanu§tir.

2.8. ihraccinm iideme giiciiniin degerlendirilmesi icin onemli olan, ihracciya
iliskin son zamanlarda meydana gelmis olaylar hakkmda bilgi

Yoktur.

2.9. ihraccimn grup icerisindeki diger bir sirketin ya da sirketlerin
faaliyetlerinden iinemli ölçiide etkilenmesi durumunda bu husus hakkmda bilgi

Yoktur.

2.10. ihraccinin ana faaliyet alanlan hakkinda bilgi

Seker Faktoring A.$, 03 Mart 2000 tarihinde kurulurken, Hazine Müstesarligt'ndan
20 Temmuz 2000 tanhinde faaliyet izni almistir. Kuruldugu tarihte Hazine Müstesarligi'mn
sorumlulugunda faaliyetlerini stirdüren Sirket, faktoring sirketlerin sermayelerinin ye
kurumsal yönetiminin guclendirilmesine yonelik olarak, 10 Ekim 2006 tarih 

y
e 26315 sayilt

Resmi Gazetede yaytmlanarak yörörlüge giren "Finansal Kiralama, Faktoring 
y

e Finansman
$irketlerinin Kurulu§ 

y
e Faaliyet Esaslan Hakkinda Yonetmelik" cerce

y
esinde intibak

sürecini tamamlayarak BDDK'run 20 Eylöl 2007 tarih 
y

e 2322 sayth karan tie Faaliyet tzin
Belgesi'ni almistir. Sirket halen 13 Aralik 2012 tarih 

y
e 28496 sayth Resmi Gazete'de

yaytmlanarak yiinirlöge giren 6361 sayth "Finansal Kiralama, Faktoring 
y

e Finansman
Sirketleri Kanunu"na (Kanun) tabidir 

y
e faaliyetlerini bu Kanun 

y
e 24 Nisan 2013 tarih ye

28627 sayili Resmi Gazete'de yaynnlanarak yurtirliige giren "Finansal Kiralama, Faktoring
y
e Finansman $irketlerinin Kurulu§ 

y
e Faaliyet Esaslan Hakkinda Yönetmelik"

(Yönetmelik) htiktimleri cercevesinde sardtirmektedir. $irket, yurtici 
y

e uluslararasi ticari
muameleye yönelik faktoring hizmetleri vertnektedir. 31 Aralik 2016 tarihi itibariyle
$irket'in toplam calt§an sayist 67 kisidir.

Konuya iliskin aynntth bilgi iihtaWai doktimaninin 6.1 no'lu bölümünde yer
almaktad r.r•;:1,1iLLH A.'s;
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Ad' Soyadi

_

Görevi

Yönetim Kurulu

_
Son 5 Ydda
ihraccula
Ostlendi0
Gore

y
ler

Görev Siiresi /
Kalan Görev

Siiresi

Sermaye
Pay'

(TL) (`)/0)

Emin ErdemBa§kani - Murahhas-3 yil / 1 yil 4 ay--
Oye

Halit Haydar Yildiz
(*)Yönetim Kurulu

Ba§kan Vekili
Yönetim
Kurulu Oyesi

2 y11 10 ay / 1 yil 4 ay
,

--

liedri E§siz
Yönetim Kurulu
Oyes i 

Yönetim
Kurulu Oyesi

3 yil / 1 yil 4 ay-.-
_

Htiseyin Serdar (*)

_
Yönetim Kurulu
Oyesi

-2 yil 8 ay / 1 yil 4 ay--
.

Hikmet Aydin Simit
(**)Yönetim Kurtdu

Oyesi
Yonetim
Kurulu Uyesi

} ..1 
,
i1 10 ay/1 yil 4 ay--

Yiinetim Kurulu'

Orhan Karaka§(***)Oyesi / Gene!3 yil / 1 yil 4 ay-	-
Width.-.

2.11. ihraccuun yönetim hakimiyetine sahip olanlarm ad', soyach, ticaret
unvam, yönetim hakimiyetinin kaynagt

OrtaginSermayedeki Pay'Kontrobin
Ticaret UnvamTutar (TL)Oran CYOKavna1Tedbirler

Sekerbank T.A.$74.999.949,9899,99Pay Sahipligi
Aluttrubir

tedbir yoktur.

Konuya i1ikin ayrintili bilgi ihraço bilgi dokiimaninin 12.4 no
r
lu maddesinde yer

almaktadir.

2.12. Derecelendirme notu hakkmda bilgi
Yoktur.

2.13. Garanti
Yoktur.

2.14. Garantor hakkmda bilgiler
Yoktur.

2.15. Yönetim kurulu ilyeleri hakkmda bilgiler

(*)
2016 yill igerisinde Hikmet Aydin Simit, Canan Aydinol, Ahmet ilerigelen 

y
e
 
Abdullah Yilcel Akbulut istifaen ayrilmis olup,

26.05.2016 tarih ve 16 sayili karar ile Halit Haydar Yildiz vc 28.07.2016 tarih 
y

e
 
28 sayili karar ile Hilseyin Serdar yönctim

kurulu Oyeliklerine seçilmislerdir. 29.03.2017 tarihindc yapilan Olagan Gencl Kurul'da kalan sure için Oyelikleri onaylanmistir.

(-1 
01 Haziran 2017 tarihli Yönetim Kurulu Karari ile atanmistir.

'"31 Ocak 2017 tarihinde vekaleten atandigi Genel Mtidtirlük görevine, 02.05.2017 tarihinden itibaren asaleten atanrnistir.

Konuya ili§kin aynntili bilgi ihraççci bilgi döktimaninin 10.2.1 no'lu maddelerinde yer
. almaktadir.11 Kam 2017

.2,0. 1:7 su denetim 
y

e baaunsrz denetim kurulupl. haldunda bilgiler
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Seker Faktoring'in 31.12.2015 ve 31.12.2016 hesap dönemine finansal tablolanna iliskin
bagirnsiz denetim raporu Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Milsavirlik
A.S. tarafindan hazirlanmis 

y
e olumlu görtis verilmistir. Sirkerin 30.06.2017 ara dönem

finansal tablolanna iliskin sinirh bagimsiz denetim raporu ise DRT Bagimstz Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. (Deloitte) tarafmdan hazirlanmistir.

Sorumlu ortak basdenetçi:

Orhan Akova (31.12.2015 ve 31.12.2016)

Bagimsiz Denetim Kurulusu Adres:

Akis Bagirnsiz Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Miisavirlik A.S.

Kavacik Rtizgarli Bahçe Mah. Ka
y

ak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul

Yaman Polat (30.06.2017)

Bagurisiz Denetim Kurulusu Adres:

DRT Bagimsiz Denetim 
y

e Serbest Muhasebeci Mali Mi.isavirlik A.S. (Deloitte)

Maslak Mahallesi Eski Bilytikdere Cd. No:1 34398 $isli/Istanbul

3. iHRAc EDiLECEK BORcLANMA ARACLARINA iLiSKiN BiLG1LER

3.1.11hrac edilecek borclanma araclan lie ilgili bilgiler
Ortakligimiz tarafmdan 350 gi.in vadeli 35 gunde bir kupon ödemeli 6.400.000 TL

nominal degerli finansman bonosu ihrac edilecektir.

Konuya ilikin aynntili bilgi sermaye piyasasi aract notunun 4. böltimande yer
almaktadir.

3.2.Borclanina araclannin hangi para birimine gore ihrac edildigi haklunda
bilgi

Borclanma araclan Tiirk Lirast cinsinden satisa sunulacaktir.

3.3. Halka an cdilecek borelanma araclan fizerinde, borclanma aracinin devir
y
e tedavüliinii kisitlayici veya bon;lanma aracini alanlann haklanni kullanmasina

engel olacak kayitlarin bultinup bulunmadigina iliskin bilgi:

Yoktur.

3.4. ihrac edilccek borclanma araclannin yatininciya sagladigi haklar, bu
haklarin kullanim esaslan ve bu haklara ilikin kisitla ma la r lie derecelendirme notlan:

Bowlanma aract yatirimcilan, ihraci gerceklestiren Sirkerin alacaklist konumunda
olup, Sirket aktifleri üzerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) baska bir hakka sahip
degildirler. Yatinmcilar, ihrac edilecek borçlanma araclan icin belirtilen hesaplama yöntemi
ile hesaplanacak anapara 

y
e faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardir.

Seker Faktoring'in borglanma araclanni satin alacak yatirimcilar, Seker Faktoring' in
kar zarar riskine 

y
e yonetimine katilamaz. Bor9lanma araclanni satin alacak yatinmcilarin

anapara 
y
e faiz alacagi disinda ihracci tizerinde baska bir hakki yoktur.

Konuya iliskin aynntili bilgi s,ermaye piyasasi araci notunun 4.6 no'lu maddesinde
yer almaktadir.

3.5. Nominal faiz °rani 
y

eesaslar:

a) Nominal faiz orani:YTkill. DELLHA.
Cienel MuctOrt0*

re Cad. No71 Metr ly A Biok K:4-5
EKER FAKTO

r
it A .8Esentepe/1C3L)L

B yOkdere .  No 171 Me onlo4' at 7Tet: 0212 334 33, 3 ,-bx)

E nte -- istonbu1104! /410Itcaret Sidi No: 3592 0-0

3
.

toyaziçi K
;-

7
4: Kt:run:tar VD. 801 008 4385

. 
www.sekerfudonnuN



İhraç edilecek 350 gün vadeli kııponlu finansman bonolarının faiz oranları ise iş bu
özetin madde 3.5 d) ve e)'de belirtilen yönteme göre hesaplanarak talep toplamanın son günü
30 Kasım 2017 tarihinde kesinleşerek takip eden iş giinü ilan edilecektir.

b)Borçlanma aracının vadesi ve itfa planı:

350 gün vadeli kııponlıı finansman bonoları için;

Vade Başlangıç Tarihi:01.12.2017

Vade Sonu:16.11.2018

Olacaktır.

c)Kupon iideme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye baslanacagı, son
ödeme tarihleri:

350 gün vadeli kuponlıı finansman bonoları:

Finansman bonolarına 35 günde bir olmak üzere (finansman bonosunun vadesi süresince
toplam 10 defa) kupon ödemesinde bulımulacaktır. Finansman bonolarının anaparası, son
kupon ödemesi ile birlikte vade bitiminde bir defada ödenecektir. Finansman bonolarının
vade başlangıç tarihi 01.12.2017 olacaktır. Finansman bonolarmın ilk kupon ödeme tarihi
05.01.2018, son kııpon ödetne ve itfa tarihi ise 16.11.2018 tarihinde yapılacaktır. Kupon
ödeme gününün tatil günii olması durumunda, kııpon ödemesi takip eden iş günü
yapılacaktır.

(I) Faizin değisken olınası durumunda, dayandıgı gösterge faiz oranı:

350 gün vadeli kuponlu finansman bonoları degişken faizli olacaktır ve kupon ödemeleri 35
günde bir gerçekleştirilecektir.

350 gün vadeli finansman bonolarının kupon faizi hesaplamasına baz teşkil edecek olan
"Gösterge Faiz Oranı" (Gösterge Yıllık Bileşik Faiz), T.C. I Iazine Müsteşarlığı tarafından
gösterge niteliginde ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senedi dikkate alınarak
hesaplanacaktır. Bu DİBS'in talep toplamının son günü dahil geriye dönük iki işlem gününde
BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım pazarında oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama
yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması alınarak "Gösterge Faiz Oranı" hesaplanacaktır.
"Gösterge Faiz Oranı"dan 35 günlük gösterge dönemsel faiz türetilerek kupon ödemesine
baz teşkil edecek Gösterge Dönemsel Basit Faiz Oranı bulunacaktır.

Gösterge Dönemsel Basit Faiz Oranı'na "Ek Getiri Oranı"nın (350 Gün Vadeli Kuponlu
finansman bonolarma ödenecek olan Ek Getiri Oranı yıllık %.1,75 (175 baz puan) olacaktır)
(35/365) olan 35 günlük Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de "Finansman Bonosımun
Dönemsel Kııpon Faiz Oranı" bulunacaktır. Halka arza ilişkin talep toplamanın son günü ilk
kupon ödemesine ilişkin, sonraki her bir kupon ödemesi gününden bir gün önce ise geriye
dönük iki günliik gözlem periyodu gözetilerek yukarıdaki hesaplama tekrarlanacaktır.

İlk kupon faizi hesaplamasında gösterge tahvil olarak, ihraç tarihinde geçerli olan
13.11.2019 itfa tarihli TRT131119T19 tanımlı kıymet baz alınacaktır.

Diger kuponların faizinin belirlenmesinde ise, kupon faizi hesaplama döneminde geçerli
olan gösterge baz alınarak yukarıdaki işlem tekrarlanacaktır.

Halka arza ilişkin talep toplamanın son günbu.den önce veya diğ,er kupon hesaplama
dönemlerinde gösterge tahvil yeni ihraç olmuş ve henüz BİST Tahvil ve Bono Kesin Alım-
Satım Piyasasında iki (2) gün işleri fW2-0/ise bir önceki gösterge tahvile göre hesaplaına
yapılacaktır.
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Yamlan hesaplamalar sonunda ihrac edilecek bononun Dönemsel Kupon Basit Faiz
Oranenin %1.36'nin altinda cikmast halinde Dönemsel Kupon Basit Faiz Oram %1.36
olarak kabul edilecek ve bononun dönemsel kupon faizi buna gore belirlenecektir.

e) Halka arz edilecek borclanma araclarmm yilhk getiri oram:

350 On vadeli 35 gunde bir kupon ödemeli finansman bonolannm yak getiri
cram, finansman bonolan icin hcsaplanan gosterge basit faiz oranina %1,75 (175 baz puan)
ek getiri °rant eklenmesiyle belirlenecektir. 35 günlirge uygun ek getiri oram %0,1678
(16,78 baz puan) seviyesindedir.

0 I3orclanma araci sahipleri temsileileri hakkmda bilgi: Yoktur.

g) Faiz odemesinin tiirev bir kIsmmin olmasi clurumunda, yafirimm degerinin
dayanak aracm degerinden, özellikie risklerin acik bir sekilde ortaya
du rumlarda nasil etkilendigi hakkmda bilgi:

Yoktur.

3.6. Borelanma araclarmm borsada islem görmesine iIikin esaslar lie islem
Orme tarihleri:

I lalka arz, ihract gerceklesen borclanma araclannm Borsa'da islem ..qörecegi
anlamma gelmcmekte olup, Borsa Istanbul A.$ Kotasyon Yonergesi'nin 17 nci maddesine
(http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/yonergeler) gore
sermaye piyasast araclannin satist tamamlanan kismi KAP'ta yapilacak duyuruyu takiben
Borylanma Araclan Piyasasinda islem gormeye baslayacaktir. Borçlanma araclannin halka
arzma iliskin dagitim listelerinin onaylanmast 

y
e yatinmet hesaplanna aktarimuu takiben,

BIAS tarafindan belirlenecek tarihten itibaren Borsa Istanbul Borclanma Araclan
Piyasast'nda islem gormeye baslamast beklenmektedir.

Konuya iliskin aynntili bilgi sermaye piyasast aract notunun 6.1 nolu maddesinde
yer almaktadir.

4. RINK FAKTORLERi

4.1. ihraccmm borelanma araelarma ihskin 
y

ükümliuliiklerini yerine getirme
gficiinii etkileyebilecek riskier

Sermaye riski;

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Kurulu§ 
y
e Faaliyet Esaslan

Hakkinda Yönetmelik geregi sirketlerin asgari sennaye standart cram %3 olarak
belirlenmistir. Bu oranin tutturulmast 

y
e idame ettirilmesi zorunludur.

Bankactlik Dazenleme 
y
e Denetleme Kurulu, sirkctin aktif yapisint 

y
e mali bunyesini

dikkate alarak standart oranin artinitnasint veya sirket bazinda farkh oranlann
uygulanmastm kararlastirabilir.

Standart cram saglayamayan sirket, bu cram tutturuncaya kadar yeni bir finansal kiralama,
faktoring veya finansman sözlesmesi yapamaz.

Sirkeein 31.12.2016 tarihi itibari ile standart oram %14,28'dir. (31 Aralik 2015: % 10,80)

21.07.2016 giina yaptlan OlagantistO Genet Kurul toplanlisinda alman karar ile $irket'in
odenmis sermayesi 20.000.000 TUden, 5OO.000 TL'si "olaganustii yedekler" hesabindaki
bakiyenin mevzuatca dagailmasina izin vetileAlsmindan, 25.000.000 TL'si ise nakit olarak
artinlarak, 50.000.000 TL'ye cik4rilim.?

.
milylaye

.
artirtmt önceki sermayedeki hisse oranlan

korunacak sekilde yapilmistir. Se
i
rinfe

l
aithmt 1 Agustos 2016 tarihinde tescil edilmistir.
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Sirkeein 31.12.2016 itibariyle özkaynak toplami 51.851 bin TL seviyesindedir. 31.12.2015:
38.905 bin TL bulunurken, özkaynak/borc oram 31.12.2016: %16,64 

y
e 31.12.2015:

%13,14) seviyesinde bulunmaktadir.

Piyasa riski; Faaliyetleri nedeniyle Sirket, &Wiz kurundaki 
y

e faiz oranindaki degisiklikler
ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadir. Sirket duzeyinde karsilasilan piyasa riskleri,
duyarlilik analizleri esasina gore olcillmektedir. Can donemde Sirkeein maruz kaldigi
piyasa riskinde ya da karsilasilan riskleri ele ails yönteminde veya bu riskleri nasil ölctiigi.ine
dair kullandigi yontemde, onceki seneye gore bir de6sik1ik olmamistir.

Kur riski; Yabanci para cinsinden islemler, kur riskinin olusmasina sebebiyet vermektedir.
Sirket faaliyetlerinin ve finansman anlasmalannin nakit akislannin sonucunda ortaya cikan
kur riskini düzenli olarak kontrol etmektedir. 31 Aralik 2016 tarihi itibanyla, Sirkeein doviz
varligi 33 TL olup, &viz yökiimlultigii 15.013 TL'dir. (31 Arab& 2015: Yoktur)

Faiz orani riski; Sirket sabit faiz oranlan tizerinden borclanmaktadir. Degisken faizli ihrac
edilen ozel sektör tahvil satin almis, bilancostmun aktif - pasif vade uyumunu gözeterek 3
ayda bir kupon odemeli degisken faiz secenegini tercih etmistir.

Kredi riski; Sirket, yalnizca kredi gtivenirligi olan tarafiarla islemlerini gerceklestirme ye
miimktin oldugu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya
calismaktadir. Sirket' in maruz kaldigi kredi riskleri ve miisterilerin kredi dereceleri devamli
olarak izlenmektedir. Kredi riski, müsteriler icin belirlenen 

y
e Yönetim Kurulu taratindan

belirlenen sinirlar araciligiyla kontrol edilmektedir. Sirkerin 31.12.2015 
y
e 31.12.2016

dönemleri itibariyle finansal arac törlerine gore maruz kaldigi kredi riskleri dagilimini
gosteren tablolar ile detayli bilgiler ihracci bilgi doktimaninin 4.1. maddesinde "kredi riski"
bashib altinda verilmistir.

Likidite riski; Sirkeein varliklanni uygun 
y

ade ve oranlarda fonlayamamasi haricinde bir
varligi makul bir fiyat 

y
e uygun bir zaman dilimi icinde likit duruma getirememe risklerini

kapsamaktadir. Sirket yönetimi, kisa, orta, uzun vadeli fonlama 
y

e likidite gereklilikleri icin,
uygun bir likidite riski yonetimi olusturmustur. Sirket, tahmini 

y
e fiili nakit akimlarini

diizenli olarak takip ederek 
y
e finansal varliklann 

y
e yukiimlfiliiklerin vadelerinin

eslestirilmesi yoluyla yeterli fonlann 
y

e borclanma rezervinin devamim saglayarak, likidite
riskini yönetir. Sirkerin 31.12.2015 ve 31.12.2016 dönemleri itibariyle aktif 

y
e pasif

kalemlerin kalan vadelerine gore dagilimini gosteren tablolar ile ilave detayli bilgiler ihracci
bilgi dokiimaninin 4.1.maddesinde "likidite riski" basligi altinda verilmistir.

Operasyonel risk; Operasyonel risk; ic siireclerin, sistemlerin veya insan kaynaklannin
yetersizliginden veya bunlann basansiz yurattilmesinden kaynaklanan zarar etme
olasiligidn. is stireclerinden kaynaklanan riskier, hata 

y
e usulsüzlöklerin ic kontrollerde

gozden kacmasi, bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklik 
y
e anzalar, personelin siireclerle

ilgili sot-Lillian öngöremeyip bu aksakliklar ortaya ciktiginda gerekli önlemlerin zamaninda y
e tam olarak alinamamasindan ötörii ortaya cikabilecek zararlan ifade eder. Aynca,

deprem, yangin 
y

e sel gibi felaketlerden veya teror saldinlan gibi dis etkenlerden dolayi
Sirkerin maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. Sirket kendi ic surecleri, personelleri 

y
e olasi

harici olaylardan kaynaklanan operasyonel riskier nedeniyle maddi kayiplara maruz
kalabilir.
Strateji riski; Strateji riski; bilytime stratejisinin belirlenmesinde firsatlann yeterince
belirlenememesi, Sirket faaliyetlerini,.._eLkileyebilecek olasi tehditlerin yeterince
degerlendirilememesi, biiyi.ime icin gereken (ntali, fiziki, beseri 

y
e teknik) altyapinin ye

organizasyon yapisimn yctersizligi unsurlaiindan'dolayi Sirkeein maruz kalabilecegi zarar
olasiligidir.„ 
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itibar riski; Müsteriler, ortaklar, rakipler 
y
e denetim otoriteleri gibi taraflann Sirket

hakkindaki olumsuz düstinceleri ya da yasal dilzenlemelere uygun davrarnlmamasi sonucu
kamuoyunda irket'e duyulan gi.ivenin azalmasf ya da negatif kamuoyu olusmasindan dolayf
$irkeein maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. $irkete duyulan giivenin azalmasi dolayisiyla
sirket maddi kapplara maruz kalabilir.

4.2. Diger riskier hakkmdaki temel bilgiler

Rekahet riski; Sirket diger faktoring sirketlerinden kaynaklanan rekabetle karsi karsiyadir.
Gelecekte mevcut rakiplcrin bilytimesi ile ya da yeni rakiplerin pazara girmesi durumunda
Sirket faaliyet alanini korumak ya da bilyütmek için kar marjlarini azaltmak ya da ek kredi
riski kabul etmek durumunda kalabilir.

Kiiresel Piyasalardaki Gelismeier riski; Bazi iilkelerin kredi itibanna yönelik artan
encliseler, global olarak borclanma maliyetlerinin artmasma yol açabilirken, dis piyasalar
kaynakli ekonomik durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yavaslamaya yol ayabilir. Bu
durum, $irkeein hem finansrnan maliyetlerine, hem de is hacmine olumsuz yansiyabilir. Bu
tiir olumsuz yansimalar, Sirkeein faaliyet karliligi, likiditesi 

y
e finansman maliyetlerinde

olumsuz etkilere yol agabilir.
Mevinattaki degisiklikier riski; BDDK gozetimine 

y
e Turk mevzuatina tabi olan $irket,

geleeekte olabileeek mcvzuat degisikliklerini tahmin 
y
e kontrol edemeyebilir.$irket,

mevzuattaki olasi degisiklikler sonucunda ek karsilik ayirmak ya da ceza odemek
mecburiyetinde kahrsa bu durum Sirkeein faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

4.3. ihrac edilecek borcianma araciarma iliskin riskier hakkmdaki temel
bilgiler

Piyasa riski:

lkincil piyasada islem gören borclanma araclannin fiyatlan, piyasa faiz oranlarindaki
dalgalanmalara bagh olarak degiskenlik gosterebilir.
Borclanma araclan ihrac edildikten (satildiktan) sonra, bu araclann faiz oram Seker
Faktoring'in operasyonel sonuclarina, faaliyet gosterilen sektordeki gelismelere, ilgili
mevzuata yonelik diizenlemelere 

y
e ekonomik beklentilere bagh olarak, isbu duyuru ile ilan

edilen faiz oranindan farkh olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Aynca, son yillarda
küresel piyasalarda yasanan dalgalanmalann yeniden yasanmasi halinde ihrac edilecek
borclanma araclannin piyasa fiyati, ihramdan bagimsiz olarak olumsuz etkilenebilir.
Böylece borclanma araclannin itfa tarihine kadar olan degeri, faiz oranlanndaki degisimlere
bagh olarak degisebilecektir.
Baska bir deyisle ihrac edildikten sonra borclanma araçlannin fiyau ikincil piyasa
kosullannda arz 

y
e talebe gore belirlenecektir. ihraccmin kredi degerliliginden bagirnsiz

olarak piyasadaki faiz oranlannin genel seviyesindeki artislar borçlanrna araylannin piyasa
fiyatini clUsUrücti yonde, faiz oranlanndaki gerilemeler ise borclanma araclannin piyasa
fiyatma artinci yonde etki göstereeektir. Bu cer9evede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz
oranlannin genel seviyesinde yasanan artis veya azalislar nedeniyle ikincil piyasa
fiyatlannda olusabilecek degisiklikleri ifade etmektedir: Borçlanma araclanni vade sonuna
kadar clinde tutan yatinmcflar, vade sonunda www.sekerfaktoring.com adresli Seker
Faktoring'in internet sitesi 

y
e KAP'ta (www.kapmrg.tr) ilan edilen faiz orani üzerinden faiz

geliri elde edeceklerdir.t0 1 '
0
° od emem e riski:\

Ihraccmin temerriide diismesi 
y

e vade tarihindeki yilkümliilügUnii yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir. Bu durumda bowlanma aract yatirimcismin yatirdigi anaparayi ye
.izini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafmdan borclaiqq,„ffpFi saticismin,.Odeme
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yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. İhraç
edilecek borçlanrna araçları TMSF'na ve/veya YTM'ye tabi bir ürün olmayıp, TMSF'nin
ve/veya YTM'nin herhangi bir tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Likidite riski:
Borçlanma araçlarmın satış sonrasında BİAŞ'ın ilgili pazarında kote olarak işlem görmeye
başlaması beklenmektedir; ancak borçlanma araçları için aktif bir alım-satım piyasası
oluşmayabilir. İhraççı kredi durumundan bağımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya
katılımının düşmesi sebebiyle işlem hacimlerinin düşmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz
kalması ihraca ilişkin likidite riskini ortaya çıkarabilir. Likidite riski borçlanma araçlarının
vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar için borçlanma araçlarını
istedikleri an satamamaları ya da ederinden düşük bir fiyata satmalarına yol açabilir.

Mevzuat Riski:
Borçlanma araçlarının halka arz edildiği dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici
otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişiklikler boçlanına araçlarına ilişkin risk
oluşturabilir.

Borçlanma araçlarmın Likiditesinin Yatırmıcının Elinde Bulunan Tutara nağıl
Olarak Kısıtlanması Riski:
İhraç edilecek borçlanma araçlarının işlem göreceği piyasada yapılacak işlem miktarları fic
ilgili alt limitler bulunmaktadır.

Borsa istanbul Borçlanma Araçları Piyasası Yönetmeliği'ne göre söz konusu alt limitler
Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda 23.05.2013 tarihli ve 427
sayılı Genelge uyarınca emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibanyla
minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum
nominal emir bilyüklükleri kapsamında borçlanma araçları için 10.000 TL minimum ve
10.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçcrl i olacaktır.

Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma araçlarının bu alt limitlerin altında
kalması durumıında borçlanına araçlarının bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir.

Tasfiye Durumunda Borçlanma Araçlarının Diğer Alacaklara Göre Sıralamasından
Kaynaklanan Risk:
Borçlanma araçları, İcra ve ifias Kanunıı hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine
tabidirler. Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatı'na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların
sırası aşağıdaki gibidir. Borçlanma araçları bu sıralamada 4. sırada, teminatsız bulunan
alacaklar arasında yer almaktadır.

1- İflas masrafiarı ve ifias masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak
ödenir. (İİK md. 248)

2-Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergilcri,
veraset ve intikal vergisi vb.) (İİK md. 206/1)

3-Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1)

4-Bundan sonra gelmek üzere; teminath
.
-olup,da rehinle karşılanmamış olan veya

teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının
.'
satış -tutarıMan, dördüncü sırada imtiyazlı

olmayan diğer bütün alacaklar ile verilmek üZere kV,k1.01kr. (İİK md. 206/4)
\'‘

Vergi Riski:
Borçlanma araçlarının gelir ve alım/satım kazançları sermaye piyasası aracı notunun 9 no'lu
maddesinde açıklanan vergilendirme esaslarına tabidir. Bıt,-esaslardaki değişimlere bağlı
olarak yatırımcıların elde edeceği net getiriler değişebilir ve buna bağlı olarak borçlanma
araçlarının fiyatıne a değişiklikler olabilir.YAIIR,
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Konuya iliskin aynntili bilgi ihrayyi bilgi dokilmaninin 4., sermaye piyasasi aract
notunun ise 2. böltimünde yer almaktadir.

5. HALKA ARZA ILISKiN 131ILGILER

5.1.Ha11:a arm gerelqesi ve halka arz gelirlerinin kullanim yerleri

Fitz!' btiyi.imesini stirdtiren faktoring sektörtinde faaliyet gösteren Seker
Faktoring'in, bilytimesine paralel olarak, sektörde artan firsatlan degerlendirmek iyin
kaynak ihtiyaci da artmaktadir. Kaynak ihtiyacini, özkaynaklar haricinde banka Ye benzeri
kredi kuruluslanndan kullandigi kredilerden karsilamakta olan Sirket, kaynak yesitliligini
saglamak ve ihtiyay cluydugu ilave kaynagi karsilamak amactyla, isbu Sermaye Piyasasi
Araci Notu ile ihraci planlanan 6.400.000 TL nominal tutarli borylanma araylanndan elde
edilecek fonu faktoring faaliyetleri iyerisinde müsterilerine faktoring hizmeti sunarak
kullanmayi planlamaktadir.

Konuya iliskin ayrinfili bilgi sermaye piyasast araci notuntm 3.2 no'lu maddesinde
yer almaktadir.

5.2. IIalka arza ilikin temel bilgiler

Seker Faktoring'in 350 gtin vadeli 35 giinde bir kupon odemeli 6.400.000 TL
nominal degerli finansman bonolan 29-30 Kasim 2017 tarihlerinde halka arz yoluyla ihra9
edilecektir.

Borylanma araylan halka arzinda satis, Seker Yatirim 
y
e Seker Yatinm ile Emir

iletimine Aracilik Sözlesmesi bulunan Sekerbank T.A.S. (Sekerbank) subeleri tarafmdan
Sermaye Piyasast Kurulu'nun (SPK) 11-5.2 "Sermaye Piyasasi Araylannin Satist
Tebligi"nde tanimlanan talep toplama yönteminden sabit fiyatla talep toplama yöntemi
kullanilarak geryeklestirilecektir.

Konuya i1ikin aynntili bilgi sermaye piyasasi aract notunun 5.1 no' lu maddesinde
yer almaktadir.

5.3. Menfaatler bakkinda bilgi

Halka arz ile ilgili menfaat saglayacak bir kisi ve/veya kurum yoktur.

Konuya iliskin aynntili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 3.1maddesinde
yer almaktadir.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatinmellarin katlanacagi maliyetler
11a kkinda bilgi

Yattrimcilann söz konusu Borylanma araci ihraci kapsaminda hesap ayma,
borylanma araylanmn MKK'ya virman ticreti, yatirimcinin baska araci kurulustaki
hesabina 

y
irman ticreti 

y
e EFT ticretleri talep edilmeyecektir. MKK tarafindan alinan

saklama 
y
e hesap isletim ticreti miisterilerden tahsil edilecektir.

Borylanma araylanna. vergilendirme esaslan sermaye piyasast araci
notunun `Borçlanma Araylan Ile Ilgili Vergilendirme Esaslan' baslikli 9. Maddesinde
belirtilmistir.

Konuya iliskin aynntili bilgi sermaye piyasast aract notunun 5.6.maddesinde
yer almaktadir.
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