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ŞEKER FAKTOR İNG ANON İM ŞİRKETİ
Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu

Bu sermaye piyasas ı arac ı notu, Sermaye Piyasas ı Kurulu (Kurul)'nca
tarthinde onaylan ın ış t ı r.

Ortakl ıg ı m ız ı n toplam 55.000.000 TL tutar ı ndaki ihraç tavan ı kapsam ındaki
borçlanma araçlarm ı n halka arz edilecek 6.400.000 TL nominal degerli 350 gün vadeli
35 günde bir kupon odemeli finansman bonosunun halka arz ına ilişkin sermaye
piyasas ı arac ı notudur.

Sermaye piyasas ı arac ı not ımun onaylanmas ı , sermaye piyasas ı arac ı notunda yer
alan bilgilerin dogru oldu ğun un Kurulca tekeffillii antam ı na gelmeyecegi gibi, sermaye
piyasas ı araçlarına ili ş kin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasas ı
arac ı notu çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarma ili şkin ihraçç ı n ı n
yat ı rı mc ı lara karşı olan ödeme yükümlülügü, Kurul veya herhangi bir kam ıl kurulu ş u
tarafı ndan garanti alt ı n ıı al ı nmam ış t ı r. Ayr ıca halka arz edilecek borçlanma
araçlarm ı n fiyat ı n ı n belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi
yoktur.

Bu sermaye piyasas ı arac ı notu il ı raçç ı bilgi dokilman ı ve özet ile birlikte geçerli
bir izahname olu ş turur. 11u nedente, halka arz edilecek borçlanma arac ı na ili ş kin
yat ı r ı m kararlar ı ihraçç ı bilgi dokiiman ı , sermaye piyasas ı arac ı notu ve özetin bir
bütün olarak degerlendirilmesi sontı cu verilmelidir.

Bu sermaye piyasas ı arac ı notu ile birlikte incelenn ı esi gereken ihracç ı bilgi
doküman ı 24/07/2017 tarillinde,t\wı cc n \)1\r‘ c\ck_umeNc,c, NI4Jn

..../..../2017 tarihinde, özet ise ...... /2017 taribinde Ortakl ığı m ız ı n .ve
halka arzda sat ışa arac ı l ı k edecek Şeker Yat ı r ı m Menkul Değerler A.Ş .'nin
www.sekerfaktoring.com.tr ve www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitelert ile
Kamuyu Ayd ı nlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr ) yay ı mlanm ış t ı r. Ayr ı ca
ba ş vuru yerlerinde incelemeye aç ık tutulmaktad ı r.

Sermaye Piyasas ı Kanunu (SPKn)'nun 10'uneu maddesi uyar ı nca, izahnameyi
olu ş turan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanl ış , yan ı lt ı c ı ve eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraçç ı sorumludur. Zarar ı n ihraçç ı dan tazmin
edilememesi veya edilemeyeceginin aç ı kça belli olmas ı halinde; halka arz edenler,
ihraca arac ı l ı k eden lider yetkili kurulu ş , varsa garantör ve ihraçç ı n ı n yönetim kurulu
ilyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildigi
ölçiide sorun ı ludur. Bag ı ms ız denetim, derecelendirme ve degerleme kurulu şları gibi
izahnameyi olu ş turan belgelerde yer almak üzere haz ı rlanan raporlar ı hazı rlayan ki ş i
ve kur ıunlar da haz ırlad ıklar ı raporlarda yer alan yanl ış , yan ı lt ı c ı ve eksik bilgilerden
SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

Kurulca 21/07/2017 tarihinde onaylanan it ı raçç ı bilgi dokiiman ı kapsam ı nda daha
önce ihraç edilen borçlanma araçlar ı na ilişkin bilgiler a ş ag ıdaki tabloda verilmektedir.
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KISALTMA YE TANIMLAR
Kisaltma Tatum
A.*. Anonim Sirket
BDDK Bankacilik Dilzenleme ye Denctleme Kurumu
Borsa, BIAS, BiST veya Borsa Istanbul Borsa Istanbul A.S.
BSMV Banka ve Sigorta Muamele Vergisi
DiBS Devlet iç Borelanma Senedi
EUR ya da EURO Avrupa Birligi Ortak Para Birimi
GVK Gelir Vergisi Kanunti
Hazine Ttirkiye Cumhuriyeti Basbakanhk I lazine Mtistesarligi
ISIN Uluslararasi Menkul Kiymet Tammlama Numarasi
thraget, *irket veya Seker Faktoring Seker Faktoring Anonim Sirketi
li K 2004 Sayi 11 icra ye iflas Kaman'
KAP Kamuyu Aydinlatma Platformu
Kurul veya SPK Sermaye Piyasast Kurulu
MKK Merkezi Kayit Kumlusu A.*.
SGMK Sabit Getirili Menkul Kiymet
Seker Yahrim, Araci Kurum $eker Yatirini Mcnkul Degerler Anonim Sirketi
SPKn 6362 sayili Sermaye Piyasast Kanunu
"lakasbank Istanbul Takas ye Saklama I3ankast A.*.
TBB Ttirkiye Bankalar Birligi
TC Cumhuriyeti

Turk 1,irasi
TMSF veya Fon 'fasarruf Mevdtiati Sigorta Fonu
TTK 6102 sayili Ttirk Ticaret Kanunu
TISG Tarkiye Ticarct Sicili Gazetesi
USD/ABD Dolan Amerika Birlesik Devletleri Para Birimi
V.U.K Vergi Usul Kanunti
VTMK Varlik Teminath Menkul Kiymetler
YK Yonetim Kurulu
YP Yabanci Para
YTM _ Yatirtmci Tazmin Merkezi 

iHRAccI BiLGi DOKOMANINDA YER VERiLEN GORUSLER YE ONAYLAR
DISINDAKI GORUSLER/ONAYLAR

Yoktur.
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SERMAYE PiYASASI
ARACI NOTUNUN

TAMAMI

1. SERNIAYE PlYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULU6UNU YCKLENEN
Ki$ILER

Kanuni yetki ye sorumluluklartma dahilinde ye görey imiz verveyesinde bu
sermaye piyasast arm notunda ye eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda
bulunan bilgilerin ye verilerin gerçege uygun oldugunu ye sermaye piyasasi araci
notunda bu hilgilerin anlamini degistireeek nitelikte bir eksiklik bulunmamast ivin her
tiirtii makul özenin gösterilmis oldugunu beyan ederiz.
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2. RISK FAKTORLERI

2.1 Halka Arz Ed ilen Borclanma Araglartna iliskin Risk Faktörleri

Halka arzi vaptlacak °Ian borclanma araclarma iliskin Seker Faktoring A.S.'nin
vattrinictlara karst olan Odeme ükiimIüliiii herhangi bir kaniu kurulusu tarafindan
garanti altma Amin:inns olup, atirim kararinin, ihraccinin finansal duruniuntin 
analiz edilmesi surctivle verilmesi gerekmektedir.

thraca aracilik eden araci kuruluslann da borçlanma araclanna
yerine getirilinesi/odenmesi konusunda bir sorumluluklan veya yilkii m 1 ii I tikleri
bulunmamaktadir. Borsa Istanbul tarafindan borclanma araci ihrawisinin odeme
yükumlulugunu yerine getirememesi durtnnu için bir garanti verilmemektedir. Halka arz
edilecek bor9lanma araclan Tasarruf Mcvduati Sigorta Fonu'na tabi bir tirtin olmayip
TMSF'nin herhangi bir öderne garantisi yoktur.

$eker Faktoring, finansman saglamak amaciyla, faiz karsiliginda teminatsiz borclanma
araclan yikarmakta ve halka arza katilarak bu borçlanma arglarini satin alacak yatinmeilara
ihraç etmektedir. Bor9lanma araclan yatinmeilan, ihracçi'mn alacaklist konumunda olup
ihram aktifleri tizerinde alacaklanndan baska bir hakka sahip degildirler; yonetimde yer
alamazlar, alacaklartm tahsil ettikten sonra ihrawi'mn malvarligi tizerinde bir hak iddia
edemezler, ihrawf nut karkararindan etkilenmezler ve vadesi geldiginde faiz ve
anaparalanni

$eker Faktoring'in borçlanma aract ihractna katilan yatirimcilar yatinm karanni
olustururken asagida yer verilen risklerle smith olmamak kaydi ile bazt risklerle
karstlasabileceklerdir.

1- Piyasa Riski:

ikincil piyasada islem gören borclanma arnlannin fiyatlan, piyasa faiz oranlanndaki
dal galanmalara bagli olarak degiskenlik gösterebilir.

BoNlanma araçlan ihraç edildikten (satildiktan) sonra, bu araclann faiz orani Seker
Faktoring'in operasyonel sontwlarina, faaliyet gösterilen sektördeki gelismelere,
mevzuata yonelik duzenlemelere ye ekonomik beklentilere bagli olarak, isbu duyuru ile ilan
edilen faiz oranindan farkh olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Aynca, son yillarda
ktiresel piyasalarda yasanan dalgalanmalann yeniden yasanrnasi halinde ihraç edilecek
borclanma araclannin piyasa fiyatt, ihrawidan bagimstz olarak olumsuz etkilenebilir.
Böylece borclanma arnlannin itfa tarihine kadar olan degeri, faiz oranlanndaki degisimlere
bagli olarak degisebilecektir.

Baska bir deyisle ihraç edildikten sonra borclanma araçlannin fiyan ikincil piyasa
kosullannda arz ye talebe gore belirlenecektir. ihrawinin kredi degerliliginden bagimstz
olarak piyasadaki faiz oranlannin genel seviyesindeki artislar borclanma araclannin piyasa
fiyatun dtistirticti yonde, faiz oranlanndaki gerilemeler ise bor9lanma araçlannin piyasa
fiyatim artinci yonde etki gosterecektir. Bu çewevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz
oranlannin genel seviyesinde yasanan arts veya azalislar nedeniyle ikincil piyasa
fiyatlarinda olusabilecek ifade etmektedir. Bor9lanma araçlanni vade sonuna
kadar elinde tutan yatirimcilar, vade sonunda www.sekerfaktoring.com adresli Seker 15\1
Faktoring'in interne sitesi ye KAP'ta (www.kap.org.tr) ilan cdilen faiz orani tizerinden fakl
geliri elde edeceklerdir.

2- Odememe Riski

ihraççinin temerrtide dtismesi ye vade tarihindeki yukiimltilügtinti yerine getirememesinden
kaynaklanan ris.ktir. .1tu durumda borçlanma araci yattruncismin yatirditt anaparayt ve
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faizini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafından borçlanma arac ı sat ıc ı s ı n ı n ödeme
yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. ihraç edilecek
borylann ıa araçları TMSF'na ve/veya YTM'ye tabi bir ürün olmay ıp, TMSF'nin ve/veya
YTM'nin herharıgi bir tazmin ytikümlülüğü bulunmamaktad ı r.

ihraçç ı n ı n, borçlanma araçlar ı n ı n anapara ve faizini ödeyememesi durumunda yat ı r ı mc ı lar,
borcun anapara ve faizini yarg ı yoluna başvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma
araçlar ı , İ cra ve İ flas Kanunu hüktimleri bak ı m ı ndan adi borç senedi hükümlerine tabidirler.
Borçlanma araçlar ı alacaklar ı icra ve İ flas Kanunun ıın 206. Maddesinin 4. F ı kras ı nda "4.
S ı rada", "imtiyazl ı olmayan di ğer bütün alacaklar" aras ı nda yer almaktad ı r.

3- Likidite Riski:

Borçlanma araçlann ı n sat ış sonras ı nda B İAŞ ' ı n ilgili pazar ı nda kote olarak i şlem görmeye
baş lamas ı beklenmektedir. Ancak borçlanma araçlar ı için aktif bir al ı m-sat ım piyasas ı
oluşmayabilir. İ hraçç ı kredi durumundan bağı ms ız olarak al ı c ı ve sat ı c ı lar ı n piyasaya
kat ı l ı m ı nın dtişmesi sebebiyle i ş lem hacimlerinin dü şmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz
kalmas ı borçlanma arac ı na ili şkin likidite riskini ortaya ç ıkarabilir. Likidite riski borçlanma
araçları n ı n vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yat ı r ı mc ı lar için borçlanma
araçlar ı n ı istedikleri an satamamalar ı ya da ederinden dü şük bir flyata satmalarına yol
açabi 1 ir.

4- Mevzuat Riski:

Borçlanma araçlar ı n ı n halka arz edildiği dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici
otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen deği şiklikler borçlanma araçlar ı na ilişkin risk
olu şturabilir.

5- Borçlanma araelar ı nin Likiditesinin Yat ı rime ı nin Elinde Bulunan Tutara Ba ğ li
Olarak Kıs ı tlanmas ı Riski:

İhraç edilecek borçlanma araçlar ı n ı n i şlem göreceğ,i piyasada yap ılacak i ş lcm miktarlar ı ile
ilgili minimum ve maksimum emir büyüklükleri bulunmaktad ı r. Borsa İstanbul A. Ş . Borçlanma
Araçları Piyasas ı Yönergesi'nin (http://www.borsaistanbul.com/docs/defau lt-
source/yonergeler/borsa-istanbul-as-borclanma-araclari-piyasasi-yonergesi.pdf?sfvrsn =6) 17
nci maddesi uyar ı nca söz konusu minimum ve maksimum emir büytiklükleri Borsa istanbul
A. Ş . Yönetim Kurulu tarafı ndan belirlenmektedir. Bu kapsamda, Borçlanma Araçlan Piyasas ı
İş leyiş Esaslar ı hakk ı nda 23.05.2013 tarihli ve 427 say ı l ı Genelge uyar ı nca emirler i ş leme konu
menkul k ı ymetin nominal değerleri itibanyla minimum emir büyüklü ğü ve katları şeklinde
iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum nominal emir büyüklükleri kapsam ında Şeker
Faktoring borçlanma araçlan için 10.000 TL minimum ve 10.000.000 TL maksimum nowinal...
emir büyüklükleri geçerli olacakt ır.

Yat ınmc ı n ı n halka arzdan sonra sahip olduğu borçlanma araçlar ı n ı n bu alt limitlerin alt,i0a
kalmas ı durumunda borçlanma araçlann ın vadesinden önce bu piyasada satışa kokly wffl ıiiesi
imkâns ı z hale gelebilir.

6- Tasfıye Durumunda Borelanma Araelarm ı n Dip-,er Alacaklara Göre S ıralainas ı ndan
Kaynaklanan Risk:

Borçlanma araçlar ı , İ cra ve iflas Kanunu l ı ükümleri bak ı m ı ndan adi borç senedi htiktimlerine
tabidirler. Yürürlükteki İcra ve iflas Mevzılat ı 'na göre, müflisten adi ve rehinli alacakl ı lar ı n
s ı ras ı aşağıdaki gibidir. Borçlanma araçlar ı bu s ı ralamada 4. s ı rada, teminats ı z bulunan
alacaklar aras ı nda yer almaktad ı r.

1- İflas masraflar ı ve illas masas ın ı n borçları bütün alacakl ı lardan önce ve tam olarak
ödenir. ( İİK md. 248
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2- Bir maim aymndan dogan kamu alacaklan (Gamrilk resmi. bina ve arazi vergileri,
veraset ve intikal vergisi vb.) (IIK md. 206/1)

3- Rehinle temin edilmi§ alacaklar (IIK md. 206/1)

4- Bundan sonra gelmek azere; teminath olup da rehinle karsilanmamis olan veya
teminatsiz bulunan alacaklar masa mallaninn satis tutanndan, dördancti strada imtiyazli
olmayan diger battin alacaklar ile verilmek azere kaydolunur. (I1K md. 206/4)

7- Vergi Riski

Borylanma araylarann gelir ve alim/satim kazanylan i§bu sermaye piyasast araci notunun
madde 9'da ayiklanan vergilendirme esaslanna tabidir. Bu esaslardaki degisimlere bagli
olarak yatinmcilann elde edecegi net getiriler degisebilir 

y
e buna bagli olarak borylanma

araylanrun fiyatmda degisiklikler olabilir.

3. TEMEL BiLGILER

3.1. Halka arza ilikin ilgili gercek ye tiizel kiiLerin menfaatleri:

Borylanma araylannin halka arzmda aracilik yapacak olan Seker Yatinm aracilik sözlesmesi
yeryevesinde komisyon geliri elde edecek olup bunun haricinde halka arz ile ilgili menfaat
saglayacak geryek ve/veya ttizel kisi yoktur.

3.2. Halka arzm gerekcesi ve halka arz gelirlerinin kullaturn yerleri:

Htzh bayamesini stirdaren faktoring sektörtinde faaliyet gösteren 5eker Faktoring'in,
btiytimesine paralel olarak, sektorde artan firsatlan degerlendirtnek iyin kaynak ihtiyaci da
artmaktadir. Kaynak ihtiyacim, özkaynaklar haricinde banka 

y
e benzeri lcredi

kuruluslanndan kullandigi kredilerden karsilamakta olan Sirket, kaynak yesitliligini
saglamak 

y
e ihtiyay duydugu ilave kaynagi karsilamak amaciyla, Isbu Sermaye Piyasasi

Aram N01.1.1 lie ihraci planlanan 6.400.000 TL nominal tutarli borylanma araylanndan elde
edilecek fonu, faktoring faaliyetleri iyerisinde mtisterilerine faktoring hizmeti sunarak
kullanmayi planlamaktadir.

4. iHRAc VE HALKA ARZ EDILECEK BORcLANMA ARAcLARINA iLiSKiN
BiLGiLER

4.1. ihrac edilecek borclanma araclarnun;

a) Tfirii: Finansman Bonosu

b) ISIN kodu: ihray edilecek borylanma araylanna iliskin ISIN kodu Istanbul
Takas ye Saklama Bankasi A.5.'den temin edilecektir.

c) Nama/Hamiline olduk,u: Hamiline

d) I3orclanma araclarim kaydi olarak izleyen kurulusun unvam, adresi:

Sennaye Piyasast Mevzuati yeryevesinde loymetler kayden Merkezi Kayit Kurulusu
A.5. (MKK) nezdinde izlenecektir.

Merkezi Kaytt KurtiItuu A.S., Resitpasa Mahallesi Ozborsa Cad desi No:4, 34467
Sanyer/ISTANBUL

4.2. Borclanma araclarnun hangi mevzuata gore olusturuldugu:

5eker Faktoring tarafindan ihray edilecek borylanma araylan, sermaye piyasast mevzuati
kapsaminda olusturulmustur. , $......,--.-..,.,...„ . A
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$eker Faktoring tarafindan ihraç edilecek borçlanma araçlan, borglanma arglan, Sermaye
Piyasasi Mevzuati çerçevesinde olusturulmus olup, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun VII-128.8
sayili "Borçlanma Araçlan Tebligi" uyannca ihraç edilecektir.

Halka arz edilecek borclanrna araclanna talep toplama yontemi, dagitim ilkeleri ye
borçlanma araçlarina i1ikin bedellerin yatinlmasina iliskin esaslar Sermaye Piyasasi
Kurulu'nun 11-5.2 sayili "Sermaye Piyasasi Araçlarinin Satisi Tebligi"nde dtizenlenmistir.

Seker Faktoring tarafindan ihraç edilecek borçlanma ara9lan, 131AS'in 04 YON 01 kodlu
"Borsa Istanbul A. S. Kotasyon Yonergesi" (http://vvww.borsaistanbul.com/docs/default-
source/yonergeler/borsa-istanbul-kotasvon-yonergesi.pdf?sfvrsn=26)  ye 10 YON 02 kod
"Borsa Istanbul A.$. Borclanma Araclan Piyasasi Yönergesrne
(http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yonergeler/borsa-istanbul-as-borelamna-
araclari-pivasasi-yonergesi.pdPsfvrsn=6)  tabi olacaktir. Ilgili Borsa Yönergelerine gore Seker
Faktoring taratindan ihra9 edilecek borçlanma araçlannm kota alinabilmesi, Borsa Gene!
Miidtirlügtrntin verecegi olumlu karara baglidir. Soz konusu pazar, sabit getirili menkul
kiymetlerin seffaf ve rekabete açik bir ortamda islem gormelerini saglayarak, bu menial]
kiymetlerin likiditesini artirmak, bilgi akisini hizlanthrmak amaciyla kurulmustur vc ayni gtin
veya ileri valorlti olarak dogrudan alim/satim islemleri yapflabilmektedir.

Borclanma araclarinin Borsa Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin Alim-Satim Pazarenda i§lem
Orme esaslan, islem saatleri, emir tipleri, emir bilytikliikleri Borsa Istanbul A.$.'nin (BIST)
Borclanma Araçlan Piyasasi islem saatlerine tabi olacaktir.
(ttp://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/borclanma-araclari-
piyasasi/islem-saatleri).

Emirler isleme konu menkul kiymetin nominal degerleri itibanyla minimum emir bOytikltigti
ye katlan seklinde iletilir. $eker Faktoring borçlanma araclan icin, yOrtirltikteki minimum ve

maksimum nominal emir bilytiklükleri kapsaminda borclanma araclan için 10.000 TL
minimum ye 10.000.000 TL maksimum nominal emir baytiklijkleri geçerli olacaktir.

4.3. Borelamna araclarunn kaydile§tirilip kaydilqtirilmedigi haklunda bilgi:

ihraç edilecek bowlanma araçlan kaydilestirme esaslan çer9evesinde Merkezi Kayit Kurulusu
A.S. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir.

4.4. Borclanma araelarmin hangi para birimine gore i h raç edildig,i haklunda bilgi:

Borclanma araclari Dirk Lirasi cinsinden satisa sunulacaktir.

4.5. Ihramnin yerinc getirme siralamast içinde ihraci plankman
borclanma araclarmin yeti haklunda bilgi ile smalamayt etkileyebilecek veya borclanma
aracuun ihraccnun mevcut ya da gelecekteki dig,er yfikiimhiliiklerinden sonra gelmesine
yol acabilecek hiikümlerin iizetleri:

ihraccman, borclanma araci anapara ve faizlerini iideyememesi durum unda yatinmcilar, borcun
anapara ye faizlerini yargi yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borclanma araclan
icra ye Inas Kanunu htiktimleri bakimindan adi borc senedi hilkümlerine tabidir.

Bor9lanma araci alacaklan, icra ye iflas Kanunu'nun 206. maddesinin 4. fikrasmda "Dördtincid
Sire basligi altindaki "imtiyazli olmayan diger büttin alacaklar" arasinda yer almaktadir. thrac
edilen bor9lanma araçlanna iliskin odeme tictincti bir taraf tarafmdan garanti
altina alinmamt§tir.

YOrtirliikteki icra ye iflas Mevzuatena göre,iBArika al ine yOrtittilen takiplerdc alacakhlann
sira cetvelindeki oncelik durumlan asagidalcra iflittkahtmu'nun 206. maddesinde belirtildigi
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Madde 206 — (Degisik madde:03/07/19740 — 389/1 md.)

Alaeaklan rehinli olan alacakhlarin satis tutan tizerinde, gumruk resim ye akar vergisi gibi
Devlet tekliflerinden muayyen esya ye akardan alinmasi lazim gelen resim ye vergi o akar
veya esya bedelinden istifa olunduktan sonra rüchan haklan vardir.

I3ir alacak birden ziyade rehinle temin edi1rni ise satis tutan borca mahsup edilirken her
rehinin idare ye satis masrafi ve rehinlerden bir kisim ile temin edilmis baska alacaklar da
varsa bunlar nazara alinip paylastirmada lazun gelen tenasübe riayet edilir.

Alacaklan tasinmaz rehniyle temin edilmis olan alacakhlann sirasi ve bu teminatin faiz ve
eklentisine stimulti Kanunu Medeninin tasinmaz rehnine müteallik hilkümlerine gore tayin
olunur. (Ek cUmle:29/06/1956 — 6763/42 md.) Alacaklan gemi ipotegi ile temin edihnis olan
alacaklilara gemi alacaklilan hakkinda Turk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi
hatimleri tatbik olunur.

(Degisik fikra: 17/07/2003 — 4949 S.K./52. Md.) Teminath olup da rehinle karstlanmarnis
olan veya teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin satis tutarlarmdan, asagidaki sira ile
verilmek üzere kaydolunur.

Birinci Sira:

a)tscilerin, is iliskisine dayanan ve iflasin acilmasindan onceki bir yil icinde tahakkuk etmis
ihbar ye kidem tazminatlan dahil alacaklan ile iflas nedeniyle i iIikisinin sona ermesi
üzerine hak etmis olduklan ihbar ye kidem tazminatlan,

b)Isverenlerin, ici1er icin yardim sandiklan veya sair yardim teskilati kurulmasi v-eya
bunlarin yasatilmasi maksadtyla meydana gelmis ye Uizel kiilik kazanmis bulunan tesislere
veya derneklere olan borclan,

c)1flasin acilmasindan önceki son bir yil icinde tahakkuk etmis olan ye nakden ifasi gereken
aile hukukundan dogan her türlii nafaka alacaklan.

ikinei Sira:

Velayet ve vesayet nedeniyle mallan borclunun idaresine birakilan kimselerin bu iliski
nedeniyle dogmus olan turn alacaklan;

Ancak bit alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettigi milddet yahut bunlann
bitmesini takip eden yil icinde acilirsa imtiyazli alacak olarak kabul olunur. Bir davanin veya
takibin devam ettigi müddet hesaba katilmaz.

Uçiincu Sira:

Ozel kanunlarinda imtiyazh oldugu belirtilen alacaklar.

Diirdiincii Sira:

imtiyazli olmayan diger 1)i:thin alacaklar, Tahvil alacaklan, dördiinc0 sirada sayilan alacaklar
kategorisine girmektedir.

(Ek fikra: 17/07/2003 - 4949 S.K.152. md.) Bir ye ikinci siradaki müddetlerin
hesaplanmasinda asagidaki siireler hesaba katilmaz:

1. iflasin acilmasindan once mühlet de dahil olmak üzere gecirilen konkordato siiresi.

2. iflasin ertelenmesi siiresi. „....
,,::, 1. -
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4.6. ihraç edilecek borçlanma araçlarm ın yat ı runc ıya sağlad ığı haklar, bu haklar ı n
kullan ı m esaslar ı ve bu haklara iliskin k ı s ı tlanı alar:

Borçlanma arac ı yat ı rı mc ı lar ı , ihrac ı gerçekleştiren Ş irket'in alacakl ı s ı konumunda olup
Ş irket aktifleri üzerinde alacaklar ı ndan (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değ ildirler.
Yat ı n ınc ı lar, ihraç cdilecek borçlanma araçlar ı için belirtilen hesaplama yöntemi ile
hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklard ı r.

Yat ı rı mc ı ların arac ı kuruluşlar nezdindeki hesaplanna, vade sonunda almaya hak
kazand ı klan nominal tutar ı n ödenmesi Takasbank nezdindeki MKK hesab ı arac ı l ığıyla
yap ı lacakt ı r. MKK sisteminde yat ı r ı mc ı baz ı nda hesaplanan ödeme tutarlan MKK'ya üye
kuruluşlann Takasbank nezdindeki hesaplar ına Ş irket tarafindan topluca aktanlacakt ır.
Borçlanma araçlar ı na ait itfa bedelleri, Ş irket tarafından MKK'ya üye kuruluşlann
Takasbank nezdindeki hesapları na brüt olarak aktar ı lacakt ı r. MKK'ya üye kurulu ş lar da
kendilerine brüt olarak yap ı lacak olan bu ödemeleri, yasal vergileri kaynağında kcsildikten
sonra, net tutar üzerinden yat ı rı mc ı lara ödeyecektir.

Şeker Faktoring'in borçlanma araçlann ı satın alacak yat ı r ı mc ı lann haklarına ili şkin
k ı s ı tlamalar ise aşağıdaki gibidir:

a) Borçlanma arac ı sahipleri Şeker Faktoring'in kar zarar riskine kat ı lmaz. Sadece ihraçç ı ya
faiz karşı l ığında borç vermi ş olmaktad ı r.

b) Borçlanma arac ı sahipleri Şeker Faktoring'in yönetimine kat ı lamaz.

c) Borçlanma arac ı sahipleri anapara ve faiz alacağı dışında ihraçç ı üzerinde ba şka bir hakk ı
yoktur.

d) Borçlanma arac ı alacaklar ı, İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinin 4. fı kras ı nda
"Dördüncü S ı ra" baş l ığı alt ı ndaki "imtiyazl ı olmayan di ğer bütün alacaklar" aras ı nda yer
almaktad ı r.

Bunun yan ı s ı ra 6102 say ı l ı Türk Ticaret Kant ı nn uyannea borçlanma arac ı sahiplerinin haklar ı
aşağı da özetlenmi ştir:

- Hakim ş irketin hakimiyetini, bağ l ı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanmas ı , bağl ı ş irketin
yat ı r ımlann ı k ı s ı tlamas ı , durdurmas ı , verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar
almas ı gibi durumlarda, 202. Maddede belirtilen denkle ştirme fiili gerçekle ştirilmez veya denk
bir istem hakk ı tan ı nmaz ise, alacakl ılar da, (b) bendi uyar ı nca, ş irket iflas etmemi ş olsa bile,
ş irketin zarar ı n ın şirkete ödenmesini isteyebilirler (TTK m.202(1)(c));

- Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan
393 üncü maddede say ı lan yak ı nlar ı şirkete nakit borçlanamaz. Bu ki şiler için ş irket kefalet,
garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunlar ı n borçlar ı n ı devralamaz. Aksi
hâlde, ş irkete borçlan ı lan tutar için ş irket alacakl ı lar ı bu ki şilcri, ş irketin yükümlendirildi ğ i
tutarda şirket borçlar ı için doğrudan takip edebilir (TTK m. 395 (2));

- Ş irketin iflas ı hâlinde, yönetim kurulu üyeleri şirket alacakl ı lar ı na karşı , iflas ın aç ı lmas ı ndan
önceki son üç y ı l içinde kazanç pay ı veya başka bir ad alt ı nda hizmetlerine kar şı l ı k olarak
ald ı klar ı ve fakat uygun ücreti aşan ve bilanço uygun bir ücret miktanna göre tedbirli bir tarzda
düzenlenmi ş olsayd ı ödenmemesi gereken paralar ı geri vennekle yükümlüdürler. (TTK m.513
(1));

- Alacakl ı olduklar ı ş irket defterlerinden veya diğer belgelerden anla şı lan ve yerleşim yerleri
bilinen ki şiler taahhütlü mektupla, diğer alacakl ıfar '14Ye • Ticaret Sicili Gazetesinde ve
şirketin intemet sitesinde ve aym zamanda esas sözOlede önQörüldü ğü şekilde, birer hafta
arayla yap ı lacak üç ilanla ş irketin sona ermiş 0.1unduğu konusunda bilgilendirilirler ve
alacaklar ı n ı tasfiye memurları na bildirmeye çağr ı l ı rlar (TTK m.541(1));
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- Belgelerin ye beyanlarin kanuna aykin olmasi halinde, belgeleri dtizenleyenlerin, beyanlan
yapanlann ye kusurlu olmasi kaydiyla buna katilanlarin sorumlulugu bulunmaktadir (TTK
m.549);

- Ortaklik alacaklisi sifatlanndan dolayi, ortaklik esas sermayesinin azaltilmasi halinde
alacaklannm ödenmesini veya teminat gösterilmesini talep etme hakki bulunmaktadir (TTK
m.474);

- Sennaye tamamiyla taahhtit olunmamis ye karsiligi kanun veya esas sözle§me htiktimleri
geregince tamamen odenmemisken, taahhtit edilmis ye ödenmis gibi gosterenler ye kusurlu
olmalan sartiyla sirket yetkilileri zaran faiziylc birlikte mtiteselsilen ödemekle sorumludur
(TTK m.550);

- Sermaye taahhticliinde bulunanlann ödeme yeterliliginin bulunmadigini bilen ve buna onay
verenler söz konusu borcun ödentnemesinden dogan zarardan sorumludurlar (UK m.550);

- Ayni sermaycnin veya devralinacak isletme ile ayinlarin
degerlemesinde emsaline oranla ytiksek fiyat bieenler, isletme ye aynin niteligini veya
clurumtinu farkli gösterenler ya da baska bir §ekilde yolsuzluk yapanlar bundan dogan zarardan
sorumludur (TTK m.551);

- Uzun stireden beni sirketin kanunen gerekli olan organlanndan bini mevcut degilse veya
genel kurul toplanamamasi hallerinde, mahkemeden sirketin durumunun dtizeltilmesini talep
etme aksi halde "ortakligin feshi" iein mahkemeye basvurma hakki bulunmaktadir (UK
m.530);

- Kurucularin, yönetim kurulu tiyelerinin, yoneticilerin ye tasfiye memurlannin kanundan vc
esas sözlesmeden dogan ytiktimltiltiklerini ihlal etmeleri halinde, hem §irkete hem pay
sahiplerine hem de §irket alacakhlarina karsi verdikleri zarardan sorumlulugu bulunmaktadir
(UK m.553);

- Kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, deneteiler, hem
sirkete hem de pay sahipleri ile sirket alacaklilanna karsi verdikleri zarar nedeniyle sorumludur
(TTK m.554);Sirket alacaklilarimn da zarara ugrayan sirketin iflasi halinde tazminatin sirkete
ödenmesini iflas idaresinden talep ctme hakki, iflas idaresi dava amadigi takdirdc dava aema
hakki bulunmaktadir (TTK m. 556)

- Sermayenin kaybi ye borca batiklik halinde yeni nakit sermaye konulmasi ddhil nesnel ye
gereek kaynaklan ve önlemleri gösteren bit- iyilestirme projesini mahkemeye sunarak
ertelenmesini istemek (TTK md. 377).

Ozetle, Seker Faktoring tarafindan ihrae edilecek borelanina araelanni satin alacak yatinmcilar;

- Seker Faktoring'e yalnizca bory vermi§ olacaklardir. Dolayisiyla alacak bakimindan Seker
Faktoring'in kar veya zaranndan dogrudan etkilenmediklcri gibi bundan kaynakli risklere de
smith ölyilde katlanirlar.

- Anapara ye varsa faiz alacagi disinda hiebir hakki yoktur.

Seker Faktoring'in genel kurullanna ve/veya yonetimine katilma gibi hiebir talep ve ortaklik
hakki bulunmamaktadir.

4.7. Nominal faiz °rant ve ödenecek faize iliskin esaslar:

a) Borclanma aracumn vadesi ye itfa plan' He itfo sörecine iliskin esaslar:

350 giin vadeli 35 giinde bir kupon odemili degisken kuponlu finansman bonosu
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Sermaye Piyasast Kurulu'nun VII-128.8 sayili "Borçlanma Araclan Tebligi'nde
befit-filen esaslara uygun olarak 350 gun vadeli 35 günde bir kupon ödemeli
finansman bonolan ihraç edilecektir.

Seker Faktoring tarafmdan ihrac edilecek 350 gun vadeli finansman bonolan, 35
gunde bir olmak ilzere toplam 10 (on) defa faiz (kupon) ödemesinde bulunulacaktir.
Anapara odemesi son kupon ödemesi ile birlikte yapilacaktir.

Talep toplamanin son giinnini takip eden isgurni kuponlu fmansman bonolanna
ili kin faiz orani ye dagitim sonKlan Seker Faktoring tarafindan onaylanarak
KAP'ta ilan edilecek olup, ilan edildigi gun finansman bonolan yatirimcilarin
hesaplanna aktanlacaktir. Finansman bonolannin yatirimcilarin hesaplanna
aktarildigi gun vade baslangiç tarihi olacaktir.

350 gun vadeli 35 giinde bir kupon ödemeli degisken kuponlu finansman bonolan
için;

Vade Baslangiç Tarihi: 01.12.2017

Vade Sonu: 16.11.2018 

olacaktir.

b) Kupon iideme tarihleri lie faizin ne zaman iidenmeye baslanaeagt, son iideme
tarihleri:

350 gun vadeli 35 gfinde bir kupon ödemeli degisken kuponlu tinansman bonosu

Finansman bonolanna 35 günde bir olmak iizere (finansman bonolannin vadesi
siiresince toplam 10 defa) kupon ödemesinde bulunulacaktir.

Finansman bonolannin anaparasi, son kupon ödemesi ile birlikte vade bitiminde bir
defada ödenecektir.

Finansman bonolannin vadesine ye kupon ödemelerine iliskin bilgiler asagidaki
gibidir.

Vade Baslangiç Tarihi

I. Kupon Odeme Tarihi

II. Kupon Odeme Tarihi

III. Kupon

IV. Kupon

V. Kupon

VI. Kupon

VII. Kupon

VIII. Kupon Odeme Tarihi

IX. Kupon ()dune Tarihi

X. Kupon ye Anapara Geri

01.12.2017

05.01.2018

09.02.2018

16.03.2018

20.04.2018

25.05.2018

29.06.2018

03.08.2018

07.09.2018

12.10.2018

,Tarihi (Itfa Tarihi) 16.11.2018

Tarihi

Tarihi

Tarihi

Taril

e Tarihi

Kupon ödeme giintintin tatil giinii olmasi durttlunda, kupon iidemesi takip eden is gi.inti
yapilacaktir. ' c,
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c) Faizin ve anaparamn zaman asinn:

2308 sayili "Sirketlerin Miiruru Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat ye Hisse Senedi
Bedellerinin Hazineye Intikali Hakkinda Kanun" hüldimleri geNevesinde, tahvillerin,
kanuni mazeret bulunmaksizin 5 yilhk zamanasimma ugramis olan faiz odemeleri ile
10 yillik zaman asimina ugramis tahvil bedelleri, soz konusu süreler icerisinde tahsil
edilmedigi takdirde devlete intikal eder.

d) Faizin degisken olmasi du rumunda, dayand0 gösterge faiz oram lie buna
dayamlarak ha ngi yöntemle itesaplanacagi:

350 gun vadeli 35 günde hir kupon iidemeli degisken kuponlu finansman bonolart

350 gun vadeli kuponlu finansman bonolan degisken faizli olacaktir ve kupon
odemeleri 35 giinde bir gerçcklestirilecektir.

350 On vadeli finansman bonolannin kupon faizi hesaplamasina baz teskil edecek olan
"Gosterge Faiz Orani" (Gosterge Ilik Bilesik Faiz), T.C. Hazine Müstesarligi
tarafindan gösterge nitelig,inde ihra9 cdilmis devlet i9 borclanma senedi (Gösterge:
Mevcut durumda Hazinc'nin 13.11.2019 itfa tarihli TRT131119T19 tanimli kiymettir)
dikkate alinarak hesaplanacaktir.

Bu DiBS'in talep toplammin son günü dahil geriye (Iona iki (2) islem gününde MST
Tahvil ve Bono Kesin Ahm-Satim pazannda olusan ayni gun valorlii agirlikh ortalama
yillik biIeik faizlerinin aritmetik ortalamasi alinarak "Gosterge Faiz Orani"
hesaplanacakur "Gosterge Faiz Orani"dan 35 günkik gösterge dönemsel faiz tUretilerek
kupon odemesine baz teskil edecek "Gosterge Dönemsel Basit Faiz Oram"
bulunacaktir.

Gosterge Dönemsel Basit Faiz Orani'na "Ek Getiri °rani' mn 350 Gun Vadeli Kuponlu
finansman bonolanna odenecek olan Ek Getiri Orani yillik %1,75 (175 baz puan)
olacaktir, (35/365) olan 35 gunluk Ek Getiri oraninm eklenmesi suretiyle "Finansman
Bonosunun Dönemsel Kupon Faiz Orani" bulunacaktir.

Halka arza iliskin talep toplamanin son günü ilk kupon odemesine iliskin, sonraki her
bir kupon odemesi gününden bir gun Once ise geriye dönük iki (2) gUniük gözlem
periyodu gözetilerek yukandaki hesaplama tekrarlanacaktir.

Ilk kupon faizi hesaplamasinda gösterge tahvil olarak, Hug tarihinde geçerli olan
13.11.2019 itfa tarihli TRT131119T19 tanimh kiymet baz almacaktr.

Diger kuponlann faizinin belirlenmesinde ise, kupon faizi hesaplama döneminde gecerli
olan gosterge tahvil baz alinarak yukandaki islem tekrarlanacaktir.

Halka arza iliskin talep toplamanin son gününden Once veya diger kupon hesaplama
dönemlerinde gosterge tahvil yeni ihrac olmus ve hentiz BIST Tahvil ve Bono Kesin
Alim-Satim Piyasasinda iki (2) gun islem görmemis ise bir oneeki gosterge tahvile gore
hesaplama yapilacaktir.

Yapilan hesaplamalar sonunda Hun edilecek bononun Dönemsel Kupon Basit Faiz
Oram'mn %1.36'mn altinda 91kmasi halinde Dönemsel Kupon Basit Faiz Orani %1.36
olarak kabul edilecek ye bononun dönemsel kupon faizi buna gore belirlenecektir. 

e) Gosterge faiz oraninin gegnis ve gelecek performanstrun ve degiskenfiginin
nereden takip

ihrac oncesinde yatinmeilar, Sermaye P*asi Kurulu'nun VII-128.8 sayili "Borclanma
Araglan Teblirinde belirtilen esa*ra uygun olarak ihra9 edilecek borçlanma
araçlanna dayanak olacak "Gostereaiz" oranlannin hesaplanmasinda kullanilan T.C. .

. I. al A k,
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Hazine Müsteşarl ı g ı tarafindan ihraç edilmi ş D İ BS'lerin geçmi ş piyasa
performanslann ı Borsa İ stanbul'a ait internet sitesinde her i ş günü yay ı mlanan
borçlanma araçlar ı Günli.ik Bülteni'nden takip edebilirler.

http://www.borsaistanb ıll.com/veriler/verileralt/borclanma-araclari-piyasasi-verileri)

ihraç sonras ı nda yat ı r ı mc ı lar, "Gösterge Faiz" oran ı n ı n gelecek performans ı n ı da
yukarı da verilen adresten takip edebilirler ancak, ilgili "Gösterge Faiz"in ileriye dönük
projeksiyonlann ı n ve tahminlerinin takip edilmesine yönelik bir araç bulunmamaktad ı r.

f) Gösterge faizi olumsuz etkileyebileeek olaganüstü unsurlar ve faize ifiş kin
düzeltme kurallar ı :

T.C. Hazine Müste şarl ı g ı tarafinclan ihraç edilen D İ BS'lerin faizleri, büyüme, sanayi
üretimi, enflasyon, gibi ekonomik verilerin yan ı s ı ra T.C. Hazine Müste şarl ı gı ve T.C.
Merkez Bankas ı 'nın politikalar ı ndan dogrudan etkilenmektedir.

Hesaplaman ın yap ı ldığı tarih itibar ı ile "Gösterge Faiz" hesab ı na konu olan D İ BS'lerin
i ş lem gördüğü B İ ST Borçlanma Araçlar ı Piyasas ı 'nda resmi tatil ve/veya genel olarak
piyasay ı etkileyebilecek ola.ğan ve olaganüstü ko şullar nedeniyle piyasan ı n kapanmas ı
veya aksakl ı klar yaşanmas ı durumunda geriye dönük olarak, B İ ST Borçlanma Araçlar ı
Piyasas ı 'nda ilgili D İBS'lerin i şlem gördüğ,ü en son iki i ş gününde oltışan ağ, ı rl ı kl ı
ortalama y ı ll ık bileşik faizler kullan ı larak hesaplamalar yap ı lacakt ı r.

g) Gösterge faizin kullan ılmas ı suretiyle bulunacak faiz oran ı n ın kim tarafı ndan
hesaplanacağı :

Gösterge faizin kullan ı lmas ı suretiyle bulunacak faiz oran ı , Şeker Yat ı nm tarafı ndan
hesaplanacak ve Şeker Faktoring'in onay ı na sun ıdacakt ı r.

h) Faiz oran ı n ı n belirlenmesinde esas al ı nacak ölçütün ortadan kalkmas ı halinde
yap ı lacak islemler:

Hesaplaman ı n yap ı ld ı g ı tarih itibar ı ile faiz oran ı n hesab ı na konu olan D İ BS'lerin i ş lem
görclügü B İST Borçlannıa Araçları Piyasas ı 'nda resmi tatil ve/veya genel olarak
piyasay ı etkileyebilecek olağan ve olağanüstü koşullar nedeniyle piyasan ı n kapanmas ı
veya aksakl ı klar yaşanmas ı durumunda geriye dönük olarak, B İ ST Borçlanma Araçlar ı
Piyasas ı 'nda ilgili D İBS'lerin i ş lem gördüğü en son iki (2) i ş gününde olu şan ag ı rl ı kl ı
ortalama y ı ll ı k bileş ik faizler kullandarak hesaplamalar yap ı lacakt ı r. Gösterge olarak
al ı nan D İBS'in vadesinin gelmesi durumunda T.C. Hazine Müste şarl ığı tarafı ndan
gösterge niteliginde ihraç edilmi ş ve bono veya/tahvilin vadesine en yak ı n devlet iç
borçlarnna senedi gösterge olarak dikkate al ı mp, 4.7 (d) maddesinde belirtilen
hesaplamalar yap ı lacakt ı r.

i) Faiz ödemesinin türev bir kı sm ı n ın olmas ı durumunda, yat ı r ı m ı n değerinin
dayanak arac ı n değerinden, özellikle risklerin .. ı ç ık bir sekilde ortaya ç ı ktığı
durumlarda nas ı l etkilendi ğ i hakk ı nda bilgi:

Yokt ıır

4.8. İhraçç ı n ı n ya da yat ı r ı me ı n ı n talebine bagl ı olarak crken itfan ı n söz konusu olmas ı
dur ınnunda erken itfa kosullar ı hakk ı nda bilgi:

Borçlanma araçlar ı n ı n vadesinden önce erken itfas ı planlanmamaktad ı r.

4.9. K ısmi itfan ı n s'iiz konusu olmas ı durumund,a.kısmi,itfa kosull: ı r ı 11: ı kk ı nda bilgi:-.,
Borçlanma araçlar ı n ı n k ı smi itfas ı planlanmarnaktad ı r. c\04'

4.10. Borçlanma araçlar ı na kardan pay veriliP .> &11meyece ği hakk ı nda bilgi:
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Borclanma araylanna kardan pay verilmeyecektir.

4.11. Halka an edilecek borclanma araclarmin yillik getiri orain ye getiri oraninin
nasil hesaplandigt hakkinda bilgi:

350 giin vadeli 35 gfinde bir kupon iidemeli degisken kuponiti tinansman bonosu

Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 11-31.1 "Borclanma Araclan Teblig"inde belirtilen esaslara
uygun olarak ihrac edilecek 350 giin vadeli 35 günde bir kupon ödemeli degisken kuponlu
finansman bonolan icin gosterge faiz hesaplanmasi asagidaki sekilde olacaktir.

350 On vadeli finansman bonolannin kupon faizi hesaplamasina baz teskil edecek olan
"Gosterge Faiz Oran!" (Gösterge Yillik Bilesik Faiz), T.C. IIazine Mtistesarligi tarafindan
gösterge niteliginde ihrac edilmis devlet ic borclanma senedi (Gösterge: Mevcut durumda
Hazine'nin 13.11.2019 itfa tarihli TRT131119T19 tanimli kiymettir) dikkate almarak
hesaplanacaktir.

Bu D1BS'in talep toplammin son gtinti dahil geriye döntik iki (2) islem giintinde B1ST Tahvil
ve Bono Kesin Alim-Satira Piyasasi'nda olusan ayni gun valörlii agirlikli ortalama yillik bilesik
faizlerinin aritmetik ortalamasi alinarak "Gosterge Faiz Orani" hesaplanir. "Gosterge Faiz
Orani"ndan 35 &all( gosterge dönemsel faiz ttiretilerek kupon odemesine baz teskil edecek
Gosterge Dönemsel Basit Faiz Orani bulunur.

Gosterge Dönemsel Basit Faiz Orani = ((Gösterge Yi llik Bilesik Faiz+1)^(35/365))-1

Halka arza iliskin talep toplamanin son giinti ilk kupon ödemesine ili kin, sonraki her bir kupon
odemesi gtintinden bir gun Once ise geriye dontik iki (2) gtraltik gözlem periyodu gözetilerek
yukandaki hesaplama tekrarlanacaktir.

Seker Faktoring tarafmdan 350 Gun Vadeli lu finansman bonolanna odenecek olan Ek
Getiri Orani yillik %1,75 (175 baz puan) olacaktir. 35 gtinliige uygun ek getiri orani ise
%0,1678 (16,78 baz puan) seviyesindedir.

"Gösterge Dönemsel Basit Faiz Orani"na "Ek Getiri Oranrnin (35/365) olan 35 Gtinitik Ek
Getiri oraninin eklenmesi suretiyle de "Finansman Bonosunun Dönemsel Kupon Basit Faiz
Orani" bulunacaktir.

Finansman Bonosunun Dönemsel Kupon Basit Faiz Orani = Gosterge Dönemsel Basit Faiz
°rani + (Ek Getiri Orani*35/365)

Ilk kupon faizi hesaplamasinda gosterge tahvil olarak, ihrac tarihinde gecerli olan 13.11.2019
itfa tarihli TRT131119T19 kodlu DtBS baz alinacaktir.

Diger kuponlann faizinin belirlenmesinde ise kupon faizi hesaplama döneminde gecerli olan
gösterge tahvil baz alinarak yukandaki islem telcrarlanir. Söz konusu hesaplamalar Seker
Yatinm tarafmdan yapilacak olup, Seker Faktoring'in onayina sunulacaktir.

Yapilan hesaplamalar sonunda ihrac edilecek bononun Dönemsel Kupon Basit Faiz Oranenin
%1,36'nin altinda cikmasi halinde Dönemsel Kupon Basit Faiz Orani %1,36 olarak kabul
edilecek ye bononun dönemsel kupon faizi buna gore belirlenecektir. 

4.12. Paya döniitüriiIehilir tahvillere Hiskin &el hiikiimler:

Yoktur.

4.13. Degistirilebilir tahvillere Hiskin iizel hiikiimler:

Yoktur. .

4.14. Borçlanma arael sahiplerinin temsil edihnes *ve bu temsilin hangi organlar
vasitasiyla yapadigi He ilgili mevzuat hfikiimleri Vklanda bilgi:
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6102 sayth Tiirk Ticaret Kanunu uyannca borçlanma araci sahipleri, pay sahiplerinin paya bagli
olarak sahip olduklan temsil haklanna sahip degillerdir. Genel kurulda oy kullanma haklan
bulunrnamaktadir.

Borçlanma araci sahibi gerçek kisi hakkinda ise; 6098 Sayili Bor9lar Kanununun temsile iliskin
md.40-48 ye vekalet sözle§melerine iliskin md. 502-514 hilkümleri uygulama alani bulacaktir.
Bu dogrultuda temsil (vekalet) yetkisinin kapsami, soz konusu yetkinin dayanagi olan belgeler
incelenmek suretiyle belirlenecek ye yetkili temsilci tarafmdan geNeklestirilen islemler
mevzuat hilkümleri uyarinca dogrudan dogruya bor9lanma araci sahibi amindan baglayici
olacaktir.

Borçlanma araci sahibi tiizel kiside ise; §irketin till-line gore temsil ye temsile yetkili organlara
iIi kin clUzenlemeler farklilik gösterecektir. Bu kapsamda söz konusu tüzel kisilerin temsilcileri
ve tiizel ki§inin temsil §ekli, güncel imza sirkuleri ile bu sirkülere dayanak teskil eden ticaret
sicil gazetelerinin incelenmesi suretiyle belirlenir.

4.15. Borçlanma aract ihracina iliskin yetkili organ kararlari:

Yonetim Kurulu'nun 23.05.2017 tarih ve 38 sayili karannda;

"Sirketimizin bugünki.1 Yönetim Kurulu toplanusinda;

Sermaye piyasasi mevzuati çeryevesinde 55.000.000 TL nominal tutara kadar borylanma
araclarinin yurt iyinde halka edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatirimcilara ve/veya
tahsisli olarak ihra9 edilmesine, ihracin asagida belirlenen lcriterler çer9evesinde yapilinasina;

Belirlenen bu sartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oraninin belirlenmesi de dahil olmak
üzere ihraclarla ilgili tOrn art ye hiikümlerin belirlenmesi ye bu kapsamda Sermaye Piyasasi
Kurulu, Borsa Istanbul A.5. ve Bankacilik Dözenleme ve Denetleme Kurulu ile diger kurum ve
kuruluslar nezdinde gerekli basvurulann ye sair islemlerin yapilmasi ve tamamlanmasi
hususlannda Genel Mild&Wan yetkilendirilmesine karar verildi.

Borelama aract ihrac kriterleri:

1. Nominal tutarlan toplami 55.000.000.-TL'yi (Elli Be MilyonTiirk Lirasi) asmayacak
§ekilde, yurt icinde, Turk Lirasi cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman
bonosu ve/veya tahvil ihra9 edilebilecektir.

2. ihra.9, halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmcilara ve/veya tahsisli
olarak yapilabilecektir.

3. Ihraçlara ait vade en fazla 3 yil olabilecektir.

4. Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa sartlanna gore iskontolu ve/veya kuponlu
olarak ihra9 edilebilecektir. Kuponlu finansman bonosu ve/veya tahviller sabit veya
degisken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir.

5. Ihra.9 edilecek bowlanma araçlanmn vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet
tahvillerinden bir veya birkaci refcrans olarak al macak ye referans faizin iizerine piyasa
kosullanna gore belirlenecek ek getiri ilave edilecektir." denilmektedir.

4.16. Halka arz edilecek borelanma at-act fizerinde, borclanma iraciin n devir ye tedaviiliinii
kisitlayict veya borelanma aracint alanlarm bald:trim ktillanmasma cngel olacak kaynlarm
bultinup bulunmadigma

Halka arz edilecek borylanma araclannin devrine ye serbestye tedaval edilmesine Riskin
herhangi bir kisitlama veya bunlann üzerinde sahibinin haklanni kullanmasina engel olacak
herhangi bir kayit bulunmamaktaclir.

4.17. ihrac edilecek borçlanma araclarntffi ' halka aredilmeksizin nitehldi yattruncdara,
./vai.*tailisOM.15 . • • 1,F • dilmesi halinde birim,*ninakdegerine diskin bilgi:
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Halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmcilara yapilacak satislarda bowlanma araclannin birim
nominal degeri 100.-TL olacaktir. Borclanma araçlannin tahsisli sausi durumunda ise birim
nominal degeri asgari 100.000 TI. olacaktr.

5. HALKA ARZ,A iLiSKiN HUSUSLAR

5.1. Halka arzm kosullart, halka arza iIikin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ye halka
aria katdrnak için yapilmasi gerekenler

5.1.1. Halka arzm tabi olduflu kosullar:

Seker Faktoring A.S., 6361 sayth Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri
Kanunu hukUmleri uyannca faaliyet gostermekte olup, aym kanun hilkümleri uyannca
Bankacilik Dtizenleme ye Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dUzenleme ye denetimine tabidir.

SPK, 12/06/2017 tarihli ye 44843464-7274 sayili ile BDDK'dan, Seker Faktoring A.$.'nin
23.05.2017 tarihli basvurusu ile yurtiOnde 55.000.000 TL tutara kadar halka arz edilmek
suretiyle ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmcilara sans veya tahsisli satis
yöntemiyle ihrac etmeyi planladigi borçlanma araylanna i1ikin görüsünti talep etmistir.
BDDK'mn, SPK'ya hitaben 13/07/2017 tarih ve 12509071-101.01[134-184]-E.10319
görüsii asagida yer almaktadir;

"Bilindigi üzere, 6361 sayth Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri Kanunu ile
Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketlerinin Kurulus ye Faaliyet Esaslari
Hakkinda Yönetmelikte faktoring sirketlerinin sermaye piyasasi araclanyla bowlanmalanni
düzenleyen veya buna dogrudan smirlama getiren herhangi bir hilküm yer almamaktadir. $irket,
söz konusu Kanun ye Yönetmelik çercevesinde islemlerini yartitmekte olup, Sirketin
faaliyetleri üzerine Kurumumuzca getirilen bir kisulama bulunmamaktadir. Bu itibarla, $irketin
söz konusu basvurusunun 6362 sayth Sermaye Piyasasi Kanunu Ye ilgili mevzuat cer9evesinde
Kurulunuzca degerlendirilmesinin yerinde olacagi dUsidnülmektedir."

Aynca; Borsa Istanbul A.$.'ye Seker Faktoring bor9lanma araclannin Borsa'da islem görmesi
hakkinda Sirket tarafindan gerekli basvuru yapilmistm

Sermaye Piyasasi Kurulu(SPK)'nun görtis talebine ilikin olarak Borsa Istanbul A.$.'nin
SPK'ya muhatap 12.07.2017 tarih ye BiA5-4-6648 sayth yazisinda; $irket tarafmdan
55.000.000 TL'ye kadar ihraç edilecek TL cinsinden bor9lanma araclarindan,

a) Halka arz yoluyla satilaeak kismin, Kurulunuz tarafindan izahnamenin onaylanmasi ye sans
sonKlannin Borsamiza ulastinlmasi kaydiyla, Yönerge'nin 18. maddesi çewevesinde Borsa
kotuna ahnarak KA.P'ta yapilaeak duyuruyu izleyen ikinci is giinünden itibaren Borçlanma
Araçlan Piyasasi Kesin Ahm Satan Pazan'nda islem görmeye baslayabilecegi,

b) Halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmcilara ihrac yoluyla satilacak kismin isc, Kurulunuz
tarafmdan ihrac belgesinin onaylanmasi ye salis sonwlannin Borsamiza ulastinlmasi kaydiyla
Yönerge'nin 20. maddesi çercevesinde Borsa kotuna almarak KAIr ta yapilacak duyuruyu
izleyen ikinci is gününden itibaren Borsamiz Borclanma Araçlan Piyasasenda sadece nitelikli
yalinmcilar arasinda islem gormeye baslayabilecegi belirtilmistir.

5.1.2. Halka arz edilen borelanma araelarmm WW1:

$eker Faktoring, 350 gun vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 6.400.000 TL nominal degerli
finansman bonosu halka arzt geNeklestirecektir.

5.1.3. Halka an siiresi ile halka arza kattlim hakkinc4 bilgi

5.1.3.1. Halka arz siiresi ve tahmini halka.'arz tak\4111:-,
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Halka arz için talep toplama süresi 2 i şgünü olup talep toplama 29-30 Kas ım 2017 tarihlerinde
yap ı lacakt ı r.

5.1.3.2. Halka arza ba şvuru süreci ile ba şvuru yerleri ve satış şekli:

Borylanma araçlar ı halka arz ı nda satış , Şeker Yat ı rı m ve Emir İ letimine Arac ı l ı k Sözle şmesi
bulunan Şekerbank T.A. Ş . (Şekerbank) tüm şubeleri tarafı ndan Sermaye Piyasas ı Kurulu'nun
(SPK) 11-5.2 say ı l ı "Sermaye Piyasas ı Araçlar ı n ın Sat ışı Tebliği"nde tan ı mlanan talep toplama
yönteminden sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullan ı larak gerçekleştirilecektir.

ATM ve telefon bankac ı l ığı ile talep toplanmayacak olup, internet bankac ı l ığı ile talep toplama
ve bunlara ili şkin esaslar ile blokaj yoluyla bulunulacak taleplere konu edilebilecek varl ı klara
ili şkin ayr ı nt ı l ı bilgiler i şbu "Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu"nun 5.1.6. ve 5.2.2. bölümlerinde
aç ıklanmaktad ı r. Talebin arzdan fazla olmas ı durumunda uygulanacak da ğı t ı m esaslar ı i şbu
Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu' m ı n 5.2.2 maddesinde belirtilmi ştir.

Borçlanma araçlar ı n ı sat ın almak isteyen tüm yat ı r ı mc ı lar ın; halka arz süresi iyinde ve i şbu
Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu'nun 5.1.6 maddesinde belirtilen ba şvuru yerlerine ınüracaat
ederek "Talep Formu"nu dold ıırmalar ı ve sat ı n alacaklar ı borçlanma araçlar ı n ı n bedellerini ışbu
Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu'nun 5.1.6 maddesine göre yat ı rmalar ı gerekmektedir.

Yat ı r ı mc ı lar, talep etikleri borçlanma araçlar ı miktarm ı parasal tutar olarak belirteceklerdir.

Talepte bulunacak yat ı rı mc ı lar, aşağıda belirtilen belgeleri talep formlarına ekleyeceklerdir:

— Gerçek Ki şi Yat ı rı mcılar: Kimlik (nüfus cüzdan ı veya sürücü belgesi veya pasaport)
fotokopisi

— Tüzel Ki şi Yat ı r ı mc ı lar: İmza sirkülerinin noter tasdikli ömeği, kuruluş gazetesi, vergi
levhas ı ve Ticaret Sicili kay ı t belgesi fotokopisi

Yurt İçi Bireysel Yat ı rl ı nc ı lar ı n taleplerini Şeker Yat ı r ı m nezdindeki hesaplar ı üzerinden
girmeleri esast ı r.

5.1.4. Karşı lanamayan taleplere ait bedeller ile yat ı rıııı c ı lar tarafı ndan satış fıyat ı n ı n
üzerinde ödenen tutarlar ı n iade şekli hakkında bilgi:

Karşı lanmayan taleplerden dolay ı oluşan iade bedeli ile kesinle şen fiyat ile yat ır ı mc ı tarafı ndan
yap ı lan ödemeye esas al ı nan fiyat aras ı ndaki fark ile hak kazand ıkları nema tutar ı ile birlikte,
dağı t ı m listesinin ihraçc ı tarafı ndan onaylanarak kesinle şmesini takip eden ilk i ş gününde Şeker
Yat ı r ı m ve Şeker Yat ı r ı m ile Emir İ letimine Arac ı l ı k Sözle şmesi bulunan Şekerbank şubeleri
tarafindan başvuru yerlerinde yat ı r ı mc ı lara iade edilecektir.

5.1.5. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami ıniktarlar hakk ı nda bilgi:

Birim nominal değeri 100.-TL olan borçlanma araçlar ı n ı n, ıninimum talep miktar ı 1 . 000,-TL
olacakt ı r. Minin ı um talep miktar ı ndan sonraki talep aral ı klar ı n ı n 100,-TL ve katlar ı şeklinde
olmas ı şartt ı r.

Yat ırı mc ı lar, istedikleri takdirde Talep Formu'nda almak istedikleri miktara ili şkin bir alt s ı n ı r
belirleyebilirler.

Talep edilebilecek borçlanma araçlar ı n ı n azami miktan hakk ında herhangi bir s ı n ı rlamada
bulunulmam ışt ı r.

5.1.6. Borçlann ıa arac ı almak için ba şvuru yap ı lacak yerler ile borçlan ına arac ı
bedellerinin ödenme yeri ve ş ekli ile teslisn süresi de dahil borçlanma araçlarm ı n teslimine
ili ş kin bilgi: ..-. 4\.'>4

a) Başvuru yap ılacak yerler ile borçlanmiotc ı bedellerinin ödenme yeri ve şekline iliskin
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Yurt lçi 13ireysel Yam-molar, talep ettikleri borylanma araylanna iliskin parasal tutan nakden
veya hesaben, kiymet blokesi yöntemiyle veya &Wiz blokesi yöntemlerinden birini seyerek
yatirabilecekleri gibi bu yöntemleri bir arada kullanarak da yatirabileceklerdir.

350 giin vadeli kupon ödemeli finansman bonolari iein;

Birim nominal degeri 100,-TL olan 350 gun vadeli kuponlu finansman bonolannin sans fiyan
ise 100,-TL olacaktn.

Bu yeryevede 350 gun vadeli kuponlu finansman bonolan iyin Talep Tutan 10.000 TL olan bir
yattrimemin talebi 5.2.2. maddesi yeryevesindeki dagitima 10.000 TL nominal tutarlt talep olarak
dahil edilecektir.

Talep ettikleri borylanma aract tutannt gun iyinde saat 13.30'a kadar nakden yattran Yurt iyi
Bireysel Yattrimeilann aynt gun, saat 13.30'dan sonra yattranlann ertesi gun yatirdiklan tutarlar,
borylanma araylannin hesaplanna vinnan edilecegi tarihe kadar öncelikli olarak para piyasast
fon ve kisa vadeli borylanma araylan fonu ile fon stokunun yeterli olmamast durumunda
mevduatta nemalandinlacaktir.

Nakden Yurt Iyi Bireysel Yannmcilar talep ettikleri borylanma ara9larma ili§kin talep tutanni
ödeme nakden yatiracaklardir.
Kiymet Yurt Iyi Bireysel Yattrimcilar yatinm hesaplannda, TL Devlet 19 Borylanma Senetleri
blokesi ("DIBS"), kisa vadeli bor9lanma araylan fonu ye para piyasast fonlan teminat
yontemi gostermek suretiyle borylanma aract talep edebileceklerdir.

Yatinmcilar tarafmdan borglanma araylan iyin talep edilen tutar karsiliginda alinacak
blokaj tutarlan asagida gosterilen sekilde hesaplanacaktir:

Kisa Vadeli Borylanma Araylan Fonu Blokaji: Talcp Tutari / %98
Para Piyasast Fonu Blokaji: Talep Titian / 0,498

TL MRS Blokaji: Talep Tutari / %95

Kisa vadeli bor9lanma araylan fonu ye para piyasast fonun o gun iyin fon kurucusu
tarafindan aytklanan alis fiyati,

TL DIBS'ler iyin BIAS gun sonu a'girlikli ortalama fiyat dikkate alinacaktir.

— Teminat gösterilen kiymetlerin bozdurulmasinda kisa vadeli borylanma araylan
fon ye para piyasast fon kurucusunun anlik gosterge fiyati ve TL DIBS'ler iyin
BIST Borylanma Araylan Piyasast'nda olusan can piyasa fiyati uygulanacaktir.

Teminat tutarlannin hesaplanmasinda, kullanilan menkul kiymetin asgari adet, adet
katlan ve birim tutarlan dikkate alinarak, teminat gösterilen menkul kiymet adedi
asgari adedin altinda kalmayacak ye kesirli ve/veya ilgili menkul kiymet iyin belirtilen
katlann disinda bir adet olusmayacak sekildc yukan yuvarlama yapilabilecektir.

Yattrimcilarin taleplerini karsilayacak miktarda tek bir teminat thriintin tek basina
yeterli olmamast durumunda aym yatirim hesabinda bulunan kisa vadeli borylanma
araylan fonu, para piyasast fonu ye TL DtBS aynt anda teminata alinabilecektir.

Bu halka arzda blokajli kiymetlerin Aozdurtilmast Degisken Yontem'e gore
yapilacaktir.
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Degisken Yontem: Bu yontemi tercih eden yatinmcilarin dagitim listesine gore almayi
hak ettikleri borclanma araclan bedellerini, yatirtmcilarin dagitim listelerinin ilan
edilmesini takip eden ilk i gunu saat 12:00'a kadar nakden odeme yapmamalan
halinde, bloke edilen kisa vadeli borclanma araclan fonlar ve/veya para piyasasr fonlar
ve/veya TL DIBS'ler bozdurularak odenecektir.

Yatinmcilann talep ettikleri borclanma araylan bedellerine karstlik gelen tutan
yukanda belirtilen Mire icinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alinan menkul
ktymetler üzerindeki bloke aynt gun kaldinlacaktir.

Teminata alman krymetlerin nakde dönüstürülmesi strasinda müsteri talitnatlan dikkate
almacaktir.

Döviz Yurt ici Bireysel Yatinmerlar hesaplannda mevcut olan Tidrkiye Cumhuriyet Merkez
Blokesi Bankasr'nca ahm-satim konusu yaprlan konvertibl dovizleri teminat gostermek

Ytintemi suretiyle borclanma araci talep edebileceklerdir.

Borclanma araci talep tutan karsiliginda almacak &Wiz tutan asagida gosterilen sekilde
hesaplanacaktir:

Talep Tutan / %90

Blokaj isleminde, TCMB &Wiz ali kuru dikkate alinacaktir. Ktisurath doviz tutarlan
bir ye katlan seklinde yukan yuvarlanacaktir.

Bu halka arzda blokajli kiymetlerin bozdurulmasi Degisken Yontem'e gore
yapilacaktir.

Deg,isken Yi5ntem: Bu yontemi tercih eden yatinmcrlarin dagrtim listesine gore almayr
hak ettikleri borclanma araclan bedelleri, yatinmcilann talep toplama sUresinin sona
ermesini izleyen ilk isgünü saat 12:00'ye kadar nakden odeme yapmamalan halinde,
bloke edilen doviz bozdurularak odenecektir.

Yatinmerlarin talep ettikleri borclanma araclan bedellerine karstlik gelen tutan
yukanda belirtilen sure icinde nakden ödemeleri dururnunda blokaja altnan doviz
üzerindeki bloke ayni gun kaldirihr.

Teminat gosterilen dovizin bozdurulmastnda $ekerbank'in can kuru kullatnlacaktir.

Yurt iei Kurumsal Yatinmedar, talep ettikleri borclanma araclannin parasal tutanni nakden
veya hesaben yattracaklardir. Ancak, kurumsal yafinmcilar, odenmeme riskinin . eker Yattrim
tarafindan Ustlenilmesi kaydryla, sermaye piyasasi araci bedellerini talep toplama stiresinin
bitimini takiben odeyebilirler. Talep ettikleri borclanma araclannin parasal tutannt talep toplama
süresi icerisinde yafirmak isteyen Kurumsal Yatinmcilann, gun icinde saat 13.30'a kadar nakden
yatirmis olduklan tutarlar aym gun, saat 13.30'dan sonra yafinlan tutarlar ise ertesi gun,
borclanma araclannin hesaplanna vinnan edilecegi tarihe kadar Uncelikli olarak para piyasasi
fonu ve kisa vadeli borclanma araclan fonu ile fon stokunun yeterli olmamasi durumunda
mevduatta nemalandinlacaktir.

Nakden Odeme Yurt Ici Kurumsal Yatinmcilar talep ettikleri borclanma
araylanna i1ikin bedelleri nakden yafiracaklardir.

Basvuru Yerleri
Borclanma araclan halka arzina,

0' \
Yuri ici Kurumsal Yatinmcilarin talepleri $eker Yat w1.1 tarafindan toplanacaktir.
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Olabileeek Klymetler

K ısa Vadeli Borçlanma
Araçları Fonu, Para
Piyasas ı Fonu, TL D İBS,

Degi şken Yöntem

Yurt İçi Bireysel Yat ı r ı mc ı lar kategorisinden kat ı lmak isteyen yat ı r ı mc ı lar,

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş .
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394 ŞİŞ L İ /İ STANBUL
Tel: (212) 334 33 33 Fax: (212) 334 33 34
Şeker Yat ı rı m' ı n Ankara Şube ve İzmir Şube ile internet bankac ı l ığı ve Şeker Yat ı r ı m ile Emir
iletimine Arac ı l ı k Sözle şmesi bulunan Şekerbank T.A. Ş .'nin tüm şubeleri arac ı l ı g ı ile talepte
bulunmak için başvurabilirler. Şekerbank T.A. Ş .'nin ttim şubeleri arac ı l ı gı ile talepte bulunacak
Yurt İ çi Bireysel Yat ı r ı mc ılar Şeker Yat ı rı m nezdinde açacaklar ı yat ı rı m hesab ı üzerinden
talepte bul ımacaklarcl ı r.

$eker Yat ı r ı n ı Menkul Degerler A. Ş . ve Şekerbank T.A. Ş . nakten veya hesaben ödeme yolu ile
talep toplayacaklard ı r.
Ayrı ca;

Klymet Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Basvuru Yerleri:
Başvur ıı Yeri I Tem inata Konu j Talep Yöntemi

Şeker Yat ı rı m Menkul Degerler
A. Ş . ve şubeleri,
Şeker Yat ırım Menkul Degerler
A. Ş . internet bankac ı l ı g ı (www.
sekeryatirim.com.tr),
Şekerbank T.A. Ş . şubeleri,

Döviz Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Basvuru Yerleri:
Basvuru Yeri Talep Yöntemi

Şeker Yat ı rı m Menkul Değerler Değ i şken Yöntem
A. Ş . ve şubeleri,
Şeker Yat ı r ı m Menkul Değerler
A. Ş . intemet bankac ı l ığı , (www.
sekeryatirim.com.tr)
Şekerbarık T.A. Ş . şubeleri,

ATM ve telefon bankac ı l ı g ı yöntemi ile talep toplanmayacakt ır.
Talep toplama süresi içerisinde borçlanma arac ı bedellerinin yat ı rı lacağı hesap bilgileri;
Hesap Sahibi: Şeker Yat ı rı m Menkul Dei;',erler A. Ş .
Hesap Bilgileri: Şekerbank T.A. Ş . Gümü şsuyu Şubesi (201)
Hesap No: 32000030, IBAN: TR 28 0005 9020 1051 1032 0000 30

Borçlanma arac ı bedelleri ise Arac ı Kurum tarafı ndan Şeker Faktoring A. Ş . ad ı na Şekerbank
Gümüşsuyu Şubesinde aç ı lan TR59 0005 9020 1054 6020 1521 57 IBAN nolu mevduat
hesab ı na dağı t ı m ı n yap ı ld ı g ı i ş günü veya en geç ertesi i ş günü yat ı r ı lm ış olacakt ı r.

b) Borçlanma Araçlarm ı n teslimine ilisk%bilgi:

: E • 1:ŞEKER FAKTO: . G • . Ş . ŞEr:Lr: r', .
n 11R A.:-,-,

# ,t-I
Bily -

kder (cı . No: 171 M: I i . *I- .• Kos 7 4 \\`,' -. A B!ok K:4-5
Ese -pe- sii - İ stonbui ı . ,.. , 2 :*; 1::! I. P\ \ 8tiyi ;a:,. N,:,

uLWtepe ı
ri

c
. — oğaziçi 1( .,54siV. G 't el: 0212 :".i.:;-; , '>)

www.sekerkdo.:r i . « caret sicil t.. ,-.0
6 ,ö çi Kısrumlar v.u. )8 43R5

http://www.sekeryatirim.com.tr
http://www.sekeryatirim.com.tr


Halka arz edilecek borclanma araçlan, sati§m tamamlanmasmi müteakip Sermaye Piyasast
Meyzuati cer9evesinde MKK nezdinde hak sahipleri baztnda kayden izlenmeye
ba§lanacaktir.

$eker Faktoring tarafmdan onaylanan dagitim listesini alan Seker Yattrim, kar§ilanan
taleplere iliskin borclanma araclannin kayden teslimini MK_K dazenlemeleri çer9evesinde,
dagitim listesinin Seker Faktoring tarafmdan onaylanarak kesinle§tirilmesini takip eden is
günü olan 01/12/2017 tarihinde yerine getirecektir.

5.1.7. HaIka an sontwlartmn ne §ekilde kamuya duyurulaeagi ha kkinda

Halka arz sonwlan, Kurulun sermaye piyasasi araclannin satt§ina ili§kin dtizenlemelerinde
yer alan esaslar cer9evesinde dagitim listesinin kesinle§tigi günü takip eden i§ günti Kurul'un
özel durumlann kamuya aciklanmasina ili§kin dtizenlemeleri uyarinca kamuya duyurulur.

5.1.8. Borelanma araelarmin on Ann haklart, bu haklarm devredilebilirliai ye on alim
haklarmm kullandmamast durumunda bu haklarm akibeti haklunda bilgi:

Yoktur.

5.2. Dagitim ye tahsis plam

5.2.1. Sati§in birden fazla iilkede aym anda  durumlarda, bu iilkelerden birine
belli bir oranda tahsisat yamlmi§sa buna ili§kin bilgi He her bir kategori bazinda halka
arzda yattrintedara tahsis ye dagitim esaslart haldunda bilgi:

Yoktur.

5.2.2. Halka arzda yattrimellara tahsis ye dagitim esaslart haldunda bilgi:

Tabsisat (iruplan 

$eker Faktoring'in borclanrna araçlan halka arzina ili§kin olarak yatinmcilar iki gruba

Yurt Içî Bireysel Yatinmellar: Yundisinda içi, serbest meslek ye miistakil i§ sahipleri dahil
Tiirkiye'de ikametgah sahibi gergek Ye tüzel ki§iler ile bir tak yim yili icinde Türkiye'de devamii
olarak 180 günden fazla oturanlar da dahil olmak üzere, asagida tammlanan Kurumsal Yatirimcilar
disinda kalan turn gerçek ye tüzel kisilerdir. Kuzcy Kibris Turk Cumhuriyeti Vatanda§lan da bu
tanima gireceklerdir. Bu kategorideki yatinmcilar asgari 1.000 TL nominal tutarda talep
yapabileceklerdir.

Yurt Kurumsal Vatulmolar: Yurt içinden ba§vuracak kurumsal yatinmcilar;

a) Araci kurumlar, bankalar, portroy yönetim §irketleri, kolektif yatirim kuruluslan, emeklilik
yatirim fonlan, sigorta sirketleri, ipotek finansman kuruluslan, yarlik yönetim §irketleri ile bunlara
muadil yurt disinda yerle§ik kurulu§lar,

b) Emekli ye yardim sandiklan, 17/7/1964 tarihli ye 506 sayili Sosyal Sigortalar Kanununun gqici
20 nci maddesi uyannca kurulmu§ olan sandiklar,

c) Kamu kurum ye kurulu§lan, Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, Dünya Bankasi ye
Uluslararast Para Fonu gibi uluslararast kurulu§lar,

d) Aktif toplaminin 50.000.000 Tark Lirasi, yak net hasilatinin 90.000.000 Tiirk Lirast,
ozsermayesinin 5.000.000 Tiirk Lirasinin üzerinde olmasi kistaslanndan en az ikisini ta§iyan
kurulu§lar,

e) Nakit mevduatlannin ye sahip oldugu sermaye piyasasi araclannin da ddhil oldugu finansal
yarliklan toplammin 1.000.000 Ti.irk Lirasi tUtanni Am ye
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1) Nitelikleri itibanyla bu kurumlara benzer oldugu Kurulca kabul edilebilecek diger kurulu§larchr.
Bu kategoridcki yatinmcilar asgari 1.000 TL nominal tutarda talepte bulunabileceklerdir.

Tahsisat Esaslari

Halka arz edilecek borelanma arnlannin Yurt lei Bireysel Yatinmcilara ye Yurt Içi Kurumsal
Yatinmcilara yonelik belirlenen tahsisat oranlan a§agtdaki §ekildedir.

350 gun vadeli kuponlu finansman bonolan iein;
- 5.120.000,-1'L nominal tutanndaki (%80) kismi Yurt lei Bireysel Yatinmcilara
- 1.280.000,-TL nominal tutanndaki (%20) kis= Yurt lei Kurumsal Yatinmcilara

Sermaye Piyasast Aran Nottenda ilan edilen tahsisat oranlan talep toplama neticesinde
yafirtmcilardan gelen talep tutartna bagh olarak Seker Faktoring'in onayt ile Seker Yatinm
tarafindan degi§firilebilecektir. Tahsisat oranlart yattrunct gruplan iein SPK mevzuatinca
belirlenen asgari tahsisat oranlannt geemeyecek §ekilde kaydinlacak olup, her bir yatirtmci
grubundan o grup için tahsis edilen tutan kar§ilayacak kadar talep geldigi durumlarda, herhangi
bir yafirtmci grubu iein i§bu sermaye piyasast aract notunda aeiklanan her bir yatirtmci grubu iein
aynlan tahsisat orannu %20'dcn fazla azaltilmamak suretiyle tahsisat oranlan yalirtmci gruplan
arasmda kaydinlabilir.

Talcp toplama süresi sonunda belirli bir yatinmci grubuna tahsis edilen tutan kar§ilayacak
miktarda talep gelmemi§ ise o gruba alt tahsisat Seker Faktoring'in (may' ile diger gruba veya
gruplara aktanlabilir.

Daglam Esaslar,

Sermaye Piyasast Kurulunun 11-5.2 sayth Sermaye Piyasast Araelanntn Satt§t Tebligi'ne uygun
§ekilde hazirlanacak talep formuna Ore i9ermesi gereken asgari bilgileri ye KKTC vatanda§lan
ile Türkiye'de yerle§ik yabanct uyruklular ch§inda kalan bireysel yafirtmcilann TC Kimlik
Numarastru icermeyen kayttlar iptal edilerek dagitnna dahil edilmeyecektir.

Eksik bilgi nedeniyle iptal edilen kaptlar talep listelerinden etkanlchktan sonra dagitim i§lemi
a§agiclaki §ekilde gerçekle§tirilecektir.

Borelanma Araelari 

350 Gun Vadeli Kuponlu Finansman Bonolarmda Dagitun

Yurt iei Bireysel Yatiruneilara Dag Oransal dagitim yöntemine gore yapilacaktir. 100,-T1,
nominal degerdeki kuponlu bononun satt§ fiyali 100,-TL olup, yatinmcilann kuponlu bono parasal
talcp tutan, talep ettikleri kuponlu bono nominal talep miktanna e§it olacaktir. Buna gore, Yurt iei
Bireysel Yatinmcilar iein belirlenen kuponlu finansman bonosu nominal tahsisat miktannm
kuponlu finansman bonosu nominal talep miktanna böltinmesi ile "Arm Talebi Karstlama °rant"
bulunacaktir. Bulunan "Arm Talebi Kar§ilama Orant" her bir yurt iei bireysel yatirtmciya ait
ki§isel talep ile earptlacak ve 100,-TL ve katlan §eklinde dagmlacaktir.

Yurt iei Kurumsal Yatmmellara Dagtfim: Her bir Yurt Içi Kurumsal Yanninciya verilecek
kuponlu finansman bonosu miktanna Seker Yattrim Onerisi ile Seker Faktoring karar verecektir.

Run yatinmci gruplanna dagitun yapthrken, dagthm sonucu ortaya etkan miktarlar alt sniff koyan
yatinmellar actsindan gözden geçirilecek, ortaya etkan miktann bu alt stru m altinda kalmast
halinde yattrimci istegine uygun olarak listeden etkanlacak ve bu miktarlar tekrar dagitima tabi
tutulacaktir.

Dagitim hesaplamalannda küsurat ortaya etkmast durumunda, küsuratlar a§agt ya yuvarlanacak ve
kiisurat ortaya etkmasindan dolayi dagittlamaxan borelanma araclan, talebi tamamen
-ar§tlanamayan yattrimcilar arasinda kura yöntem % dagmlacaktu.
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$eker Yatinm, talep toplama söresinin bitimini izleyen i glinti icerisinde dagitim listelerini her
bir tahsis grubu için ayn ayn kesinlestirerek $eker Faktoring'e sunacakttr. Seker Faktoring,
dagttim listelerini kendilerine teslim edilen isgann i9erisinde onaylayacak ve onayi $eker
Yattrim'a bildirecektir.

5.2.3. Talepte bulunan yatmmeilara, halka arzdan aldikiari kesinlesmis borelanma
arael miktarmm bildirilme siireei hakkmda bilgi:

Halka arzdan almaya hak kazanilmis borçlanma aract miktarlan, dagitim listelerinin $eker
Faktoring tarafindan onaylandigi gun, $eker Yannm ye Sekerbank subeleri tarafindan
yannmcilara bildirecektir.

Yatinmcilara yaptlaeak bildirimden once borclanma araylan isleme konu olmayacaktir.

5.3. Borçlanma araemm sat' fiyati veya fiyatm tespit edildigi/edileeegi yöntem ile nihai
fiyatm kamuya aeiklanma siireei:

350 Gun Vadeli Kuponlu Finansman Bono!an

Talep toplama snresinin bitiminde, isbu Sermaye Piyasast Aract Notunun 4.11.maddesinde
belirtildigi §ekilde 350 gun vadeli kuponlu finansman bonolannin nihai faiz oram hesaplanaeaktir.

$eker Faktoring tarafindan 350 gun vadeli kuponlu finansman bonolanna 8denecek Ek Getiri
°rani %1,75 (175 baz puan) olaeaktir. Kuponlu finansman bonolannin fiyatt, isbu Sermaye
Piyasast Aract Notunun 4.11. maddesinde belirtilen formöl ile hesaplanan nihai faiz °rani
kullantlarak belirlenecektir.

Yamlan hesaplamalar sonunda ihra9 edilecek bononun Dönemsel Kupon Basit Faiz Orant'mn
%1,36'nin altinda cikmast halinde Dönemsel Kupon Basit Faiz Orant %1,36 olarak kabul edilecek
ye bononun dönemsel kupon faizi buna göre belirlenecektir. 

Nominal degeri 100,-TL olan 350 gun vadeli kuponlu finansman bonolannin sans fiyan 100,-TL
olacaktir.

Kuponlu finansman bonolannm nihai faiz oranlan talep toplama stiresinin bitimini takip eden ilk
i günü www.sekerfaktoring.com.tr adresli $irket'in ye www.kap.gov.tr adresli Kamuyu
Aydinlatma Platformu internet sitelerinde ilan edilerek kamuya duyurulacaknr.

Her bir kupon odeme tarihincle aynca, bir sonraki kupon ödemesine ilikin hesaplanan faiz oram
yine KAP'ta kamuya duyurulacaktir.

5.4. Araohk Yiiklenimi ve Halka Aria Araethk

5.4.1. Halka aria araohk edeeek yetkili kurulus hakkmda bilgi:

Halka arza $eker Yam-1m Menkul Degerler A.$. aractlik edecektir.
Adres: $eker Yatinm Mcnkul Degerler A.$.

Bi.iyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394

S1SL1 /ISTANBUL

Tel: (212) 334 33 33 Fax: (212) 334 33 34

5.4.2. Ha'Ica arzm yapilaeagi iilkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluslannm
isimleri:

Halka arz/satis sadece Tiirkiyede geryeklestirileeektir.

Takasbank Adresi: Resitpasa Mahallesi, Ozborsa Caddes*No:4 Sanyer 34467 Istanbul
cv0`

MKK Adresi: Resitpasa Mahallesi Ozborsa Caddesi OA, 34467 Sanyer/ISTANBUL
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100
Şeker Yat ı r ı m
Menk ıı l
Değerler A. Ş .

6.400.000I En iyi
I Gayret

SPK Üereti

MKK Ocreti' +BSMV*

Nominal Tutar

Nominal Tutar

Nominal Tutar

5.4.3. Arac ı l ı k türü hakk ı nda
Yüklenin ı de

Yükleninı de
Bul ımulan

Bulun ıdmavan
Borçlanma

Borçlan ma Araçlar ı n ı n
Araclarm ı n

Olu ş tur ıd- Halka Arz Halka Arz

Yetkili
Kurulu ş

mussa
Konsorsi-
yumdaki

Arac ı l ığı n
Nominal
Değeri
(TL)

Edilen
Borçlanma

Arac ı na

Nominal
Değeri
(TL)

Edilen
Borçlanma

Arac ı na
Pozisyonn Oram ( %) Oran ı ( %)

5.4.4. Arac ı lık ve yüklenim sözleşmesi hakk ı nda bilgi

Şeker Faktoring tarafı ndan ihraç edilecek borçlanma araçlar ı na arac ı l ı k i ş lemleri 01/06/2017
tarihinde imzalanan Arac ı l ı k Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yat ı rı m Menkul Değerler A. Ş .
tarafı ndan gerçekleştirilecektir.

Şeker Faktoring'in borçlanma araçları sat ışı SPK'n ı n 11-5.2 say ı l ı Sermaye Piyasas ı
Araçları n ın Satışı Tebliğ i"nin 14. maddesinde yer alan "Talep Toplama Yoluyla Sat ış
Yöntemi" ile gerçekle ştirilecektir. Halka arza arac ı l ık SPK'n ı n 111-37.1 Yat ı rı m Hizmetleri İ le
Yan Hizmetlere İ lişkin Esaslar Hakk ı nda 51. maddesinin (b) bendinde tan ım ı
yap ı lan "En İ yi Gayret Arac ı l ığı " şeklinde gerçekleştirilecektir.

5.5. Halka arza ili şkin olarak ihraçcm ı n ödemesi gereken toplam ve halka arz edilecek
borçlan ına arac ı ba şı na maliyet:

İhraç edilecek olan 6.400.000.-TL nominal tutardaki 350 gün vacleli 35günde bir kupon
ödemeli finansman bonosu için katlan ı lacak tahmini maliyetler a şağı daki gibidir.

B İ AŞ Kotasyon Ocreti 2+

BSMV

Takasbank ISIN
Kodu3+BSMV* 

Toplam Arac ı l ı k
Nominal Tutar

Komisyonu + BSMV* 
TOPLAM 
*Banka Sigorta Muamele Vergisi

Vadeye Göre
Değ işen Oransal

Oransal/üst limit
sabit
ihraç edilen
borçlanma
a açlar ı n ı n nominal

I tutarına göre değişe
I Sabit

Oransal

%5

Vergi ve Kotasyon Baz Al ı nacak Sabit/Oransal
Ücretleri , Değer 

Tutar
(TL) 

4.480,0 

2.152,50

3.596,25
i<\

105,0 

40.320,00i
50.653.75 I

I Ayrıca kupon ödemesi ve ilfa tarihlerinde %0,005 oran ında ilave ücret ödenmektedir. İlgili tutara
ilişkin alt linıit 685.-TL üst Ii ııı it ise 34.135.-TL dir.
2 Bir önceki yılın Aral ık ayı sonu itibariyle kotta bulunan her bir borçlanma arac ı için 545 TL kotta
kalma ücreti almmaktadır. :,-;EKER YAT Fi! , '. --_ İV4: JEĞERIER A. Ş .
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3 Takasbank Ocreti: 1 Yddan kaa vadeli özel sektör botylanma araçlari kin 100 TL, bir yildan uzun
vadeler kin ise 400 TL'dir.

thraç edilecek 6.400.000.-TL nominal tutardaki borylanma araylan iyin katlanilacak toplam
tahmini maliyet 50.653,75 TL ye 100 TL nomial degerli fmansman bonosu ba§ina düsecek
maliyet yaklasik 0,79 TL olarak hesaplanmaktadir.

5.6. Talepte bulunan yatmunenun ödeyecegi maliyetler haklunda bilgi:

Borylanma araylanna 
tie

vergilendirme esaslan isbu sermaye piyasasi araci notunun
`Borçlanma Araelari Ile Ilgili Vergilendirmc Esaslari' baslikli 9. Maddesinde

Yatinmcilarin soz konusu Borylanma araci ihraci kapsaminda hesap ayma, borylanma
araylarimn MKK'ya virman ticreti, yatinincinin ba§ka araci kurulustaki hesabina virman
iicreti ve EFT Licretleri talep edilmeyecektir. MKK tarafindan alinan saklama ye hesap isletim
ticreti müsterilerden tahsil edilecektir.

6. BORSADA iSLEM GORMEYE iLiSKiN BILGILER

6.1. Borelanma araelaruun borsada islem görmesine iliskin esaslar lie islem Orme
tarihleri:

Halka arz, ihraci geryeklesen borylanma araylannin Borsa'da islem görecegi anlamina
gelmemekte °hip, Borsa Istanbul A.$ Kotasyon Yonergesi'nin 17 nci maddesine
(http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/yonergeler)  gore sermaye
piyasasi araylannin satisi tamamlanan lusan KAP'ta yapilacak duyuruyu takiben Borglanma
Araylan Piyasasinda islem görrneye ba§layacaktir.

Borylanma araylannin halka arzina iliskin dagitim listelerinin onaylanmasi ve yatinmci
hesaplanna aktarunim takiben, BIAS tarafindan belirlenecek tarihten itibaren Borsa Istanbul
Borylanma Araylan Piyasasi'nda islem görmeye baslamasi bekleninektedir.

6.2. Borsada islem göreeek olan borelanma araelarmin hangi durumlarda islem
swasunn kapatilabilecegi haklunda bilgi:

Sermaye Piyasast ye Borsa Mevzuatinin ilgili htikümleriyle belirlenen
yerine getirmeyen veya Borsa Istanbul A.$ Kotasyon YönergesPnin 29 ncu Maddesindc
(http://www.borsaistanbul.com/does/default-source/vonergeler/borsa-istanbul-kotasyon-
yonergesi.pdf?sfvrsn=14) yer alan durumlann olustugu sirketlerin ihray ettigi ye Borsa'da
i§lem gören borylanma araylan Borsa Yonetim Kurulu karanyla sürekii olarak islem
görmekten men edilebilir. Borsa Yönetim Kurulu, kottan yikarma karanni vermeden önestr.,-•tf.e,„,
ilgili ihramyl, kaynak kurulusu veya fon kullanicisini durumunu düzeltmesi iyin
sure verebilir veya uygun gördtigii tedbirleri alabilir. 4'! " .0%
6.3. ihraectnin daha Once ihrae ettigi pay harie sermaye piyasasi araelarmin 14§Itm

-
gördfigii borsalara iiikin bilgi:

Yurt di§i piyasalarda herhangi bir sermaye piyasasi araci ihray edilmemi§ olup, ihrayymin yuri
iyinde daha Once ihray ettigi ve Borsa Istanbul A.$. Borylanma Araylan Piyasasi Kesin Alim
Salim Pazarinda islem görma§/gören borylanma araglarina iliskin bilgiler a§abdaki tabloda
verilmistir.

Borelanma ihrac Mildart Vade Vade itfa Tarihi ISIN Kodu Sati
Aracinin (TL Nominal) Baslangiç

Tiirii Tarihi

Finansman 36.681.800 175 gun 19.02.2016 12.08.2016 TRFSKFH81613 Halka ArzBonosu 
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Finansman
Bonosu

13.318.200 364 giin 19.02.2016 17.02.2017 TRFSKFH2I718 Halka Arz

20.000.000 176 gun 19.06.2012
--

12.12.2012
Finansman
Bonosu

TRFSKFHAl219 Halka Arz

Finansman
Bonosu

20.000.000 178 giin 04.12.2012 31.05.2013 TRFSKFH51319 Halka Arz

Tahvil 10.000.000 546 gun 04.12.2012 03.06.2014 TRSSKFH61410 Halka Arz
Finansman
Bonosu

36.681.800 175 g i.in 19.02.2016 12.08.2016
--

TRFSKFH81613 Halka Arz

Halka Arz
Finansman
Bonosu

13.381.200 364 giin 19.02.2016 17.02.2017 TRFSKFH21718

Finansman
Bon osu

50.000.000 179 On 12.08.2016 07.02.2017 TRFSKF1-121726
-

Halka Arz

175 gtin 07.02.2017
Finansman
Bonosu

50.000.000 01.08.2017 TRFSKFH81712 Halka Arz

Tahvil 3.000.000 546 On 07.02.2017 07.08.2018 TRSSKFH81814 Halka Arz

Finansman
Bonosu

16.000.000 364 gUn 25.05.2017 24.05.2018 TRFSKFH51814
Nitelikli
Yatiritnei

Finansman
Bonosu

16.000.000 178 On 10.07.2017 04.01.2018 TRFSKF1-111818
Nitelikli
Yatirimel

Finansman
Bonosu

43.997.200 175 gun

— -

01.08.2017 23.01.2018 TRFSKFH11826 Halka Arz

Tahvil 1.602.800 546 giin 01.08.2017 29.01.2019 TRSSKFH11910 Halka Arz
Finansman
Bonosu

10.000.000 360 gun 02.10.2017 27.09.2018 TRFSKFH91810
Nitelikli
Yatirtmei

Finansman
Bonosu

3.000.000 360 giin 02.10.2017 27.09.2018 TRFSKFH9I 828
Nitelikli
T anrimci

6.4. Piyasa yapict ye piyasa yaptctligin esaslart:

Yoktur.

7. GARANTI Hi3K1DIVILER1 VE GARANTORE iLiSICiN BILGILER

Yoktur.

8. DER BiLG1LER

8.1. Halka arz sfirecinde ihracciya dantsmanlik yapanlar haklonda bilgiler:

* S7"Yoktur.
.8.2. Uzman ye bagtmstz denetim raporlart ile üçiincü kisilerden alman bilgiler:

31.12.2016 ve 31.12.2015 hesap di5nemlerine ait finansal tablolara i1ikin bagimsiz denetita,„
raporlart Akis Bagnnsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Miisa yirlik A.*. tarafindan
hazirlanmis olup, 31.12.2016 ye 31.12.2015 yillarma ait finansal tablolar için olumlu görtis
verilmistir. 30.06.2017 ara döncrn finansal tablolara i1ikin sintrli bagimstz dcnctim raporlart
ise DRT Bagimsiz Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Mitsavirlik A.*. tarafindan
hazirlanmisfir. Verilen görtisler asagida yer almaktadir.

30.06.2017 hesan dönemine iliskin baimsiz denetim sirketinin:

Unvani

Sorumlu i3a.;; Denet0

DRT Batimsiz Denetim Ve Serbest Muhasebeei
Mali Mtipvirlik A.$.

Yarnan Polat
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Unvani

Sorumlu 13as Denetyi

Adresi

Unvani

Sorumlu Bas Denetçi

Adresi

Adresi
Maslak Mahallesi Eski Bilyilkdere Cd. No:1 34398
Sisli/istanbul

30.06.2017 hesap donemine ilikin bagirnstz denetim sirketinin ozet görtisti

Simrh denetimimize gore ara donem finansal bilgilerin, Seker Faktoring A.$ 1nin 30 flaziran
2017 tarilli itibanyla finansal durumunun Ye aynt tarihte sona eren alb ayhk doneme
finansal performansimn ye nakit akislannm BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama
Meyzuatena uygun olarak turn önemli yönleriyle gewege uygun bir biçimde sunulmadigt
kanaatine yarmamiza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi 9ekmemistir.

31.12.2016 hesap donemine iliskin bagansiz denetim sirketinin;

Akis Ba:gimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci
Mali Musay irlik A.S.

Orhan Akova

Kayacik Razgarli Bahçe Mah. Kayak Sok. No:29
13eykoz 34805 Istanbul

31.12.2016 hesap donemine iliskin bagimsiz denetim sirketinin ozet görtisti:
Görtistimtize gore finansal tablolar, $eker Faktoring Anonim Sirkeenin 31 Arab& 2016 tarihi
itibanyla finansal clurumunu ye aym tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansnu
ve nakit aluslanm, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Me yzuatt ina uygun olarak turn
önemli yönleriyle gewege uygun bir bieimde sunmaktathr.

Meyzuattan Kaynaklanan Diger YiikiimliiIiiklere iliskin Rapor

1) 'Dirk Ticaret Kanunu'nun ("TTK")'mn 402'nci maddesinin dördtincti fikrasi uyannca Sirket'in 1
Ocak - 31 Aralik 2016 hesap döneminde defter tutma diizeninin, TTK ile $irket esas sözlestnesinin
finansal raporlamaya i1ikin htiktimlerine uygun olmadtgma dair onemli bir hususa
rastlanmarmsttr.

2) TTKrun 402'nci maddesinin dordtincti fikrasi uyannca Yonetim Kurulu tarafmuza denetim
kapsaminda istenen aoklamalan yapmis ye talep cdilen belgeleri yermistir.

31.12.2015 hesau donemine iliskin bakimstz denctim sirketinin;

Akis Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci
Mali Mtisavirlik A.S.

Orhan Akoya

Kayacik RUzgarh Bahçe Mali. Ka yak Sok. No:29
Beykoz 34805 Istanbul

,

" •n\

Ir.
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31.12.2015 hesap dönemine i1ikin bagimstz denetim sirketinin ozet göri.isil:

GörtistimOze gore finansal tablolar, $eker Faktoring Anonim $irketi'nin 31 Aralik 2015 tarihi
itibanyla fmansal durumunu ye ayni tarihte sona eren hesap donemine ait finansal
performansim ye nakit aluslanm, BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Meyzuati'na
uygun olarak turn önemli yönleriyle ger9ege uygun bir biçimde sunmaktadir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diger Yiikii mliiliiklere 11ikin R a por

1) TTK'nin 402'nei maddesinin dordtincti fikrast uyannca $irket'in 1 Ocak - 31 Arahk 2015
hesap doneminde defter tutma dazeninin, TTK ile $irket esas sözlesmesinin finansal
raporlamaya iIikin htiktimlerine uygun olmadigina dair önemli bir hususa rastlanmami tir.

2) TTK'nm 402'nci maddesinin dördtincti fikrast uyannca Yönetim Kurulu tarafirniza
denetim kapsaminda istenen açiklamalan yaprms ye talep edilen belgeleri vermistir.
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8.3. Varsa ihraçç ı veya ihraç edilen borçlanma araçlar ı na ili ş kin derecelendirme notu
hakk ı nda hilgi:

Yoktur.

9. BORÇLANMA ARAÇLARI İ LE İ LGİLİ VERG İLEND İ RME ESASLARI

a) Tam Mükellef Gerçek Ki ş i

Faiz Kazanc ı
Özel sektör tahvil ve bonoları ndan elde edilen faiz kazançlan için GVK'n ı n 6009 say ı l ı
Kan ıı n ile değ i ştirilen Geçici 67'nci maddesi uygulanmaktad ı r. Buna göre, tam mükellef
gerçek kiş ilerin bu kapsamda elde ettikleri faiz gelirleri, i ş leme arac ı l ı k eden banka ve arac ı
kurumlar ı nca %10 oran ı nda stopaj yap ı larak vergilendirilir. Yap ı lan stopaj nihai vergidir.
B ıl sebeple, faiz geliri elde eden tam mükellef bireysel yat ı r ı mc ı lar tarafı ndan bu gelirleri
için ayr ı ca y ı ll ı k beyanname verilmez, başka gelirleri için verilecek beyannameye de dahil
edilmez.
Geçiei 67'nci maddeye göre tevkifata tabi tutulan faiz gelirlerinin ticari faaliyet kapsam ı nda
elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilece ğinden,
ticari kazançlarla ilgili olarak verilen beyannameye dallil edilirler. Ancak, Geçici 67'nci
madde hükmü gereği tevkif edilen bu vergiler beyannamede hesaplanan vergiden mahsup
edilir.
Al ı m — Sat ı m Kazanc ı
Özel sektör tahvil ve bonolar ı ndan elde edilen al ı m - sat ı m kazançlan, GVK Geçici 67'nci
madde kapsam ında değer art ış kazanc ı olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, al ım - sat ı m
kazanc ı na arac ı l ık eden banka ve arac ı kurumlarca yap ı l ır. Tevkifat oran ı %10 olup, nihai
vergidir. Dolay ıslyla bireysel yat ı rı mc ı lar ı n söz konusu al ı m - sat ı m kazanc ı için ayr ı ca y ı ll ı k
beyanname düzenlenmez, başka gelirleri için verilecek beyannameye de bu gelirler dahil
edilmez.

Al ı m sat ı m kazançlar ı n ı n ticari faaliyet kapsam ı nda elde edilmesi durumunda bu gelirler
ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilece ğ inden, ticari kazançlarla ilgili olarak verilen
beyannameye dahil edilir. Ancak, tevkif edilen vergiler beyannamede hesaplanan vergiden
mahsup edilir. -•
b) Dar Mükellef Gerçek Ki ş i

Faiz Kazanc ı
\

Özel sektör tahvil ve bonolar ından elde edilen faiz kazançlar ı n ı n vergilendiril ınesi, ,
arac ı l ı k eden banka ve arac ı kurumlar tarafı ndan yap ı l ı r. Dar mükellef gerçek ki ş ilerin
faiz gelirleri 01.10.2010 tarihinden itibaren %10 stopaja tabidir ve stopaj nihai
Dolay ı slyla, dar mükellef bireysel yat ı rı mc ı lar bu gelirleri için beyanname vermezler.

Diğer taraftan; mukin ı lik belgesi bulunan dar mükellef gerçek ki şilerin yerleşik olduğu ülke
ile T.C. aras ı nda imzalanm ış Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalan (ÇVÖA) varsa ve
bu anlaşmalarda söz konusu tahvilve bono faiz kazanc ı için istisna veya daha dü şük bir vergi
oran ı öngörülmüş ise bu hükümlerin uygular ımas ı gerekeceğinden, yat ınmc ı tarafı ndan bu
anlaşmalara bak ı lmal ı d ı r.

Al ı ın — Sat ı m Kazan c ı

Özel sektör tahvil ve bonolar ı ndan elde edilen al ım - sat ı m kazançlar ı , GVK Geçici 67'nci
madde kapsam ında değer artış kazanc ı olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, al ım - sat ı m
kazanc ına arac ı l ı k eden banka ve arac ı kurumlarca yap ı l ı r. Tevkifat oran ı 01.10.2010
tarihinden itibaren %10 olup, nihai vergidir. Al ı m - sat ı m kazanc ı elde eden dar mükellef
bireysel yat ı rımcı bu gelirleri için beyanname vermez. . Y 1.. A.,
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Diger taraftan; mukimlik belgesi bulunan dar miikellef gergek kisilerin yerlesik oldugu Olke
ile T.C. arasinda imzalanmis cV0A varsa ye bu anlasmalarda soz konusu tahvil ve bono
ahm — saftm kazanci için istisna veya daha düUk bir vergi orani öngörühnOs ise bu
hilkümlerin uygulanmasi gerekeceginden, yatinmci tarafindan bu anlasmalara

c) Tam Miikellef Tüzel Ki0 ye Diger Kurumlar

Faiz Kazanci

Tam miikellef ftizel kisiler tarafindan elde edilen özel sektor tahvil ye bono faiz gelirleri
GVK Geçici 67'nci madde kapsaminda stopaja tabi olup, stopaj oram ftizel kisiligin ye
kurumun hukuki yapisina gore degisecektir. Buna gore; KVK'da sermaye sirketi olarak
belirtilen tüzel kiiIer, SPK'nin duzenleme ye denetimine tabi fonlar, manhasiran menkul
kiymet ye diger sermaye piyasasi araci getirileri ye deger arfts kazanylan saglamak amaciyla
2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'na gore kurulan yaftrim fonlan ye yatinm ortakhklan
ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi'nca belirlenenler için stopaj orani %0, bunlann
disinda kalanlar igin %10 olarak uygulanmaktadir. Bu kapsamda faiz gelirleri tizerinden;

Anonim $irketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara BolOnmiis Komandit $irketler %0,

Sermaye Piyasasi Kanunti'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm Ortakliklan %0,

Sermaye Piyasasi Kantinu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinin Fonlan %0,

Emeklilik Yatinm Fonlan %0,

Borsa Yatirun Fonlan %0,

Konut Finansmani Fonlan %0,

Varlik Finansmani Fonlan %0,

Yukanda Sayilanlar Disinda Kalan Kunun Ye Kuruluslar %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.

Tam mtikellef tözel kii ye diger kurumlarca elde edilen faiz geliri kurum kazancma dahil
edilir ve .yukanda belirtilen yannm fonlan ye ortakliklan hari9 %20 kurumlar vergisine tabi
tutulur. Odenen stopaj beyanname tizerinde hesaplanan kurumlar vergisinden

Diger taraftan; ozel sektor tahvil ye bonolan faizi elde cden BSMV mtikellefi kurumlann,
bu gelirleri tizerinden %5 BSMV hesaplamalan gerekir.

Alun — Satin Kazanci

Ozel sektor tahvil ve bonolarindan elde cdilen aiim - sawn kazanclan deger arti kazanci
olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, ahm - sattm kazancma aracilik eden banka ve araci
kurumlar tarafindan yapihr. Tevkifat oram ftizel kii ve kurumun hukuki yaptsma gore
degiFcektir. Bu kapsamda; ahm - satim kazan9larindan;

Anonim $irketler, Limited $irketler, Sermayesi Paylara Böltininus Komandit $irketler O/06

Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinin Ortakliklari %0

Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinin Fonlari4•1\

Emeklilik Yatinm Fonlan %0,
•>\

Borsa Yatirun Fonlan %0,

Konut Finansmani Fonlan %0,

Varlik Finansmani Fonlan %0,

- Yukanda sayilanlar disinda kalan Kurum ye Kuruluslar %10
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oranlannda stopaja tabi tutulur.

Tam mükellef ftizel kii ye diger kurumlarca elde edilen ahm - satim kazanylan kurum
kazancina dahil edilir ye yukanda belirtilen yatinm fonlan ye ortakliklan hariy %20
kurumlar vergisine tabi tutulur. Ancak, ahm - satim kazancindan kesilen gelir vergisi
stopajlan hcsaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Diger taraftan; özel sektor tahvil ye bonolanndan alim - satim kazanct elde eden BSMV
rnükellefi kurumlann, bu gelirleri tizerinden BSMV hesaplamalan gerekir. Yurt iyinde Turk
Lirasi cinsinden ihray edilen özel sektor tahvillerinin geri ahm ye satim taahhOdO ile iktisap
veya elden yikanlmasi veya vadesi beklenmeksizin satt§i nedeniyle lehe alman paralar
üzerinden %1 orarunda BSMV hesaplanacaktir. Ancak BSMV mükellefi olan kurumlarca,
vadesi 1 yildan kisa olan özel sektor ye banka bonolan nedeniyle elde edilen aym
kapsamdaki gelirler üzerinden %5 BSMV hesaplanmalidir.

d) Dar Maellef Tiizel Kii ve Diger Kurumlar

Faiz Kazanel

Ozel sektor tahvil ye bono faiz gelirleri GVK Geyici 67'nci madde kapsaminda stopaja tabi
olup, stopaj orani tüzel kiiIigin ye kurumun hukuki yapisma gore degi§ecektir. Buna gore;
KVK'da belirtilen sermaye . irketlerine benzer nitelikte yabanct kurumlar, SPK'nm
dOzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabanci fonlar, münhasiran menkul
kiymet ve diger sermaye piyasasi aract getirileri ve deger arti kazanylan saglamak amaciyla
2499 sayth Sermaye Piyasasi Kanunu'na gore kurulan yafinm fonlan ve yafinm ortakliklan
ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi'nea belirlenenler iyin stopaj oram %0, bunlann
chwida kalanlar iyin %10 olarak uygulanir. Bu kapsamda faiz kazanylan;

- Anonim Sirket, Limited $irket ve Serrnayesi Paylara Munn-1'4 Komandit $irket
Benzeri Nitelikte Yabanct Kurumlar iyin %0,

Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Ktymet Yafinm Ortakliklan
Benzeri Nitelikte Yafirim Ortakliklan iyin %0,

Sermaye Piyasast Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Ktymet Yatinm Fonlan Benzeri
Nitelikte Yabanct Fonlar iyin %0,

- TOrkiye'de münhastran menkul loymet ve diger sermaye piyasast araci getirileri ile
deger arti kazanylan elde etmek ye bunlara bagh haklan kullanmak amactyla faaliyette
bulunan smirh sorumlu ortakhklar, Olke fonlan, kurum ye kundu§ fonlan ye yaurim
kuruh4an gibi yabanct kurumsal yatinmeilar iyin %0,

Yukanda sayilanlar diinda kalan kurum ye kurulu§lar iyin %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.

Tevkifat, faiz gelirine aracihk eden banka ve aract kurumlarca yapihr ve nihai vergidir. ,

Diger taraftan; faiz kazanylan %10 tevkifata tabi tutulan dar mükellef kurum ye kurulqlann
yerle§ik oldugu Olkeler ile T.C. arasmda imzalannh (;;VOA varsa ve bu anlamalarda soz
konusu tahvil ye bono faiz kazanci iyin istisna veya daha d4iik bir vergi orani ongörülmil§
ise bu hilkümlerin uygulanmasi gerekeceginden, yatinmci tarafindan bu anlaFnalara
bakilmandir.

AIim — Satin Kazanci

(5zel sektor tahvil ve bonolanndan elde edilen alim - sawn kazanylan, GVK Geyici 67'nci
madde kapsaminda deger arti§ kazanci olarak tevkifata tabidir. Tevkifat orani tOzel ki§iligin
ve kurumun hukuki yapisma gore degi§ecektir. Buna gore; KVK'da befirtilen sermaye
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§irketlerine benzer nitelikte yabanci kurumlar, SPK'nin dilzenleme ye denetimine tabi
fonlara benzer nitelikte yabancr fonlar, münhasiran menkul krymet ye diger sermaye piyasasr
aracr getirileri ye deger art kazançlan saglamak amacryla 2499 sayilr Sermaye Piyasasi
Kanunu'na gore kurulan yaunm fonlan ye yatinm ortakliklan ile benzer nitelikte oldugu
Maliyc Bakanligi'nca belirlenenler icin stopaj orarn %0, bunlann di§inda kalanlar için %10
olarak uygulamr. Bu kapsarnda alim — satun kazançlan;

Anonim Sirket, Limited Sirket ye Sermayesi Paylara Bölönmö§ Komandit $irket
Benzeri Nitelikte Yabancr Kurumlar için %0,

Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Klymet Yaurim Ortakhklan
Benzeri Nitelikte Yaw-1m Ortakliklan için %0,

Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Krymet Yatinm Fonlan Benzeri
Nitelikte Yabanci Fonlar için %0,

- Törkiye'de münhastran menkul krymet ye diger sermaye piyasasi aracr getirileri ile
dcger artr§ kazançlan elde etmek ye bunlara bagh haklan kullanmak amaciyla faaliyette
bulunan smith sorumlu ortakhklar, tilke fonlan, kurum ye kurulu§ fonlan ye yannm
kurulu§lan gibi yabanci kurumsal yatrnmcilar için %0,

Yukanda sayilanlar di§inda kalan kurum ye kurulu§lar için %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.

Tevkifat, ahm — sat1m kazancma aracilik cden banka ye araci kurumlarca yapihr ye nihai
vergidir.

Diger taraftan; ahm - satim kazançlan %10 tevkifata tabi tutulan dar miikellef kurum ye
kurulu§lann yerle§ik oldugu ölkeler ile T.C. arasinda imzalanmi§ c VOA varsa ye bu
anla§malarda soz konusu tahvil ye bono alim — satrm kazançlan için istisna veya daha dö§ök
bir vergi orarn ongortilmü§ ise bu hökümlerin uygulanmasr gerekeceginden, yatinmci
tarafmdan bu anla§malara bakilmandir.

10. iNCELEMEYE AcIK BELGELER

A§agtdaki belgeler Boyökdere Caddesi No:171 MetroCity A Blok Kat:7
Esentepe/Si§li/iSTANBUL adresindeki ihramnin merkezi ye ba§vuru yerleri ile ihramnin
internet sitesi (www.sekerfactoring.com ) ile Kamuyu Aydinlatma Platformunda (KAP)
tasarruf sahiplerinin incelemesine acik tutulmaktadir:

Sermaye piyasasi aracr notunda yer alan bilgilcrin dayanagmr olu§turan her törlö rapor
ya da beige ile degerleme ye gorii§ler (degerleme, uzman, faaliyet ye bagrmsrz denetim
raporlan ile yetkili kuruluslarca hazirlanan raporlar, vb.)

11. EKLER

Yoktur.
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