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ŞEKER FAKTOR İ NG ANON İ M Şİ IZ rri
Sermaye Piyasas ı Arac ı Not ı l

Bu sermaye piyasas ı arael notu, Sermaye Piyasas ı Kur ı du (KurulYnc ıı
taril ı inde onaylan ı n ış t ı r.

Ortakl ığı m ı z ı n topla ııı 100.000.000 TL tutar ı ndaki ihraç tavan ı kapsa ı n ı n ı k ı ki

borçlann ı a ; ı raçlar ı n ı n l ı alka arı edileeek 50.000.000 Il ııııııı i ıı ; ı 1 değerli 179 gii ıı
vadeli iskontolu honolarm ı n l ı alka arıııı a iliskin sern ı ave piyasas ı arae ı notudur.

Sermaye piyasas ı arac ı noinnun onaylan ı nas ı , ser ı nave piyasas ı : ı rael notunda

• yer alart hilgilerin doğru oldu ğunun Kurulea lekeffülti anlam ı na gelmeyeeeği gibi,_

sermaye piyasas ı ; ı raçlar ı na ili ş kin hir tavsiye olarak da kab ı ll edile ınet. Ilu sermaye

piyasas ı arac ı notu çerçevesin ı le ihraç edileeek borçla ıı n ı a araçh ı rm ıl ilişkin

ihraçç ı n ı n yat ı r ı me ı lara kar şı ola ıı i ı deme vukun ı lulug ıı , Kurul veya herhangi hir

ka ııııı kurulusu tarafindan g; ı ranti ; ı lt ı na al ııı ma ı n ı st ı r. Ayr ı va Iralka a ı-z ediletek

borçlan ına araçlar ı n ı n fıyal ı n ı n helirlenn ı esinde K ıı r ı ll l ıııı herl ı angi hir tak ı lir ya da

onay yetkisi yoktur.

Ou sermaye piyasas ı arav ı not ıı il ı raçç ı hilgi dokiiman ı ve iizet ile hirlikte geçerli

hir izalma ıne olusturur. Il ıı nedenle, halka ; ı rz edileeek borçlann ı a arae ı na ili ş kin

yat ı r ı n ı kararlar ı il ı raçç ı hilgi dokiiman ı , ser ım ı ye piyasas ı arael m ı tu ve iiı eti ıı I ı i ı -

iı iitiin olarak de ğerlendirilmesi sonuvu %eril ııı elidir.

Ii ıı sernı aye piyasas ı ıı r ıı el m ı tu ile hirlikle incelenmesi gereken il ı raçç ı
dokiiman ı 20101/2016 tarillinde, degi ş iklikleri içeren güneellenn ı is il ı raçç ı hilgi

ı lokiin ı an ı ..../..../2016 taril ı inde, iizet ise ...... /2016 tarillinde Ortakl ığı n ıııı n

l ı : ı lk ıı arzda sat ışa : ı rac ı l ı k edeeek Seker Yat ı r ı m Nlenkul Değerler

sv w.sekerfaktoring.comtr ve oww.sekeryatiri ııı .com adresli internet siteleri

Kamuy ıı Ayd ı nla ı n ı a Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr ) yay ı n ı lan ın ı st ı r. Ayr ı ca

ha şvuru yerlerinde ineelemeye aç ı k tutul ı naktad ı r.

Sermaye Piyasas ı K ımunu (SI > Kn ı 'mo ı maddesi uyar ı nea, izahrı ameyi

oluşturan belgeler ve b ıl belgelerin eklerinde yer alan yanl ış , yan ı lt ı v ı ve eksik

bilgilerden k: ıynaklanan zararlardan ihr: ı çç ı sor ıonludur. Zarar ı n ihraçç ı dan taz ı nin

v ı lilemen ı esi veya edile ı neyeeeğ inin aç ı kça helli ol ııı : ı s ı balinde; l ı :Ilka :ıı-z ede ı der,

ihrava ar: ı e ı l ı k eden lider yetkili kurulu ş , varsa g ıı rantör ve ihraçç ıııı n yin ı etin ı
kurulu üs elen kusurl ıı r ı mı se durumun gereklerine göre zararlar kendilerine

sorumludur. Ila ğı nı s ız denetim, dereeelendirme ve de ğerleme

lu ı rulu ş lar ı gibi izahnamey i olustur: ı n helgelerde yer : ı l ınak üzere hat ı rlam ı n

raporlar ı l ı az ı rlayan ki ş i ve kur ı m ı lar haz ı rlad ı klar ı rap ıı rlard:ı yer alan yanl ı s,

van ı ll ı el ve eksik bilgilerden SPK ıı hilkünderi çerçevesinde sorund ı ldur.

Kur ıllea 14/01/2016 taril ı i ıı de onaylanan ihraçç ı hilgi dokiiman ı kapsaminda

dal ı a iinee ibraç edilen horçht ıona :ı r ıı çlar ı na ili ş kin hilgiler : ı sa ğıdaki tahloda

verilmektedir.
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kanuni yetki ye sorumhduklarmnz dahilinde ve giirevinnz eereevesinde tutsermaye pi)asasi :tract notunda ve eklerinde yer :dart sorumlu oldugurnuz kismtlartlahulunan hilgilerin ve veriltrin gereeps uygun olduunu ye sermaye piyasast :tractnotunda tin hulgilenn anlammt detirecek nitelikte hir eksiklik bulunmamast kinher thrift makul lizenin giisterilmis olductunu beyan ederiz.
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2. RISK FAKTORLE121

2.1 Haiku Art Ed'len Borclannia Araclarma iliskin Risk Faktörleri

IIalka 3171 latak Han borclanma aravianna iIikin 5e1:er Faktorine .k.S.'nin

vatinmeilara karn olan iiderne siikiiznliiIiiüu herhanei Hr hanut Lurulusu tarafmdan

garanti Aiwa allmnianut (dui), vatirim karat-min, ihraconin finansal durtimuntin

a milli etlilmesi surctivIc vcrilmesi gerekinektedir.

Ihraea aracilik eden aract kuruluslarin (la borclzumia araclanna Riskin yokünthiliiklerin
yerine getirilmesiRklenmesi konusunda bit sorumluluklan veya
bulunmamaktadir. Borsa Istanbul tarafindan boNlanma aract ihraccistrun ddeme
yukumIUtQgUnQ yerine getirememesi durumu igin bit garanti verilmemektedir. Elalka arz
edilecek borclaruna araclan Tasarruf Mevduau Sigorta Fonu'na tabi bir °Imam

	TNISIrnin herhangi bir &lei= garantisi-yoktur. 

Seker Faktoring, tinansman saglamak amactyla, faiz karOtginda teminatstz boNlartma
araglan ctkannakta Ye halka arza kattlarak bu borelanma araclanni satin alacak
yatinincilara ihrac etmektedir. Borclanma araclan yatinmcilan. Ihracci'mn alacaklisi
konumunda olup ihracci aktifleri üzerinde alacaklanndan baska bit hakka sahip degildirler;
yonetimde yer alamazlar, alaeaklanni tahsil ettikten sonra Ihracci'mn malvarligi ilzerinde
bit hak iddia edemetler. ihracci'nm karkaranndan etkilenmezler ve vadesi geldiginde faiz
ye anaparalannt ahrlar.

Seker Faktoring' in
olu§ntrurken asagida
karsilasabileceklerdir.

borclanma aract ihracina katilan yatiruncilar yatirun karannt
yet verilen risklerle smirk olmamak kaydi lie but risklerle

1-Nyasa Riski:

Ikincil piyasada islem gören borclanma araclarunn tiyatlan, piyasa faiz oranlarindaki
dalgalanmalara bag!' olarak degiskenlik gtisterebilir.

Borclanma anwlan ihrac edildikten (sankliktan) sonra, bu araylann faiz °rani Seker
Faktoring'in operasyonel sonuclanna, faaliyet gosterilen sektordeki gelismelere,
mcvzuata yönelik dilzenlemelere ye ekonomik beklentilere bagh olarak, isbu duyuru lie
ilan edilen faiz oranindan farkli olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Aynca, son yillarda
kiiresel piyasalarda yasanan dalgalanmalann yeniden yasanmasi halinde ihrac edileeek
borclantna araclarmin piyasa fiyati, ihraccidan bagimsiz olarak olumsuz etkilenebilir.
Boylece borclamna araclannin itfa tarihine kadar olan degeri, faiz oranlarindaki
dcgisimlere bagli olarak degisebilecektir.

Baska bir deyisle ihrac edildikten sonra borclanma araclannin liyati ikincil piyasa
kosullannda arz ye talebe gore belirlenecektir. thraecinin kredi degerliliginden bagunsiz
olarak piyasadaki faiz oranlannin genel seviyesindeki artislar borclanma araclannin piyasa
'Vaunt diistirticti yonde, faiz oranlanndaki gerilemeler ise borclanma araclannin piyasa
fiyatim amino yonde etki gösterecektir. Bu cercevede, genel piyasa riski, piyasadaki 'biz
oranlannin genel seviyesinde yasanan mils veya azalislar nedeniyle ikincil piyasa
fiyatlarinda olusabilecek degisiklikleri ifade etinektedir. Borclanina araclanni vade sonuna
kadar elinde tutan yatirimcilar, vade sonunda uww.sekerfaktoriimeorn adresli Seker
Faktoring'in intemet sitesi ye KAP'ta (nu \N.kan.envir) flan cdilen Hit °rani üzerinden
tbiz eeliri elde edeeeklerdir.
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yat ı rd ı g ı anaparay ı ve faizini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafı ndan borçlanma arac ı
sat ı c ı sm ın iıdeme ytikil ınlülügünü yerine getirememesi dur ııııı u için hir garanti
verilmemektedir. İ hraç edileeek borçlanma araçlar ı TMSrna tabi bir ürün olmay ı p.
TMSFnin herlıangi bir üdeme garantisi yoktur.

İ hraçç ı n ı n. borçlan ına araçlar ıııııı anapara ve faizini ödeyeme ınesi durumunda yz ıfir ı me ı lar,
boreun anapara ve faizini yarg ı yoluna basvurrnalc suretiyle de tahsil edebilirler.

3- Likidite Riski:

Borçlanma araçlann ı n sat ı s sonras ı nda B İ AŞ ' ı n ilgili pazar ı nda kote olarak islem görmeye
baslamas ı beklenmektedir, aneak borçlanma araçlan için aktif bir al ı m-sat ı m piyasas ı
olusmayabilir. İ hraçç ı kredi dun ı mundan baguns ı z otarak z ı l ı c ı ve sat ı e ı lar ı n piyasaya
kat ı l ı muun dasmesi sebebiyle isle ın hacimlerinin dtismesi ve piyasa derinliginin yetersiz
kalmas ı borçlzmma arac ına iliskin tikiditc riskini ortaya ç ı karabilir. Likidite riski borçlanma -
araçlar ı n ı n vadesi dolmadan ikineil piyasada sat ınak isteyen >at ı nnıc ı lar için borçlanma
araçlar ı n ı istediklerian sataman ı alan ya da ederinden düsük bir Iiyata sat ınalanna yol
açabilir.

4- Meı zuat Riski:

Borçlanma araçlar ı n ı n lı alka arz edildigi di ı ne ınden sonra yasal ınevzuatta ve dtizenleyiei
otoritelerin düzenlemelerinde ıneydana gelen degisiklikler boçlann ıa araçlar ı na iliskin risk
olusturabilir.

5- 13orçlan ına araçlar ı n ı n Likiditesinin 1
1

: ı t ı rl ı ne ı n ı n Elinde Bul ıııı atı Tutara
()Iarak Ked ı lann ı as ı Riski:

İ hraç edileeek borçlanma araçlannin islem görecegi piyasada yap ı lacak islem ı niktarlan ile
ilgili alt limitler bulunmaktad ı r.

Borsa Istanbul Borçlan ına Araçlar ı Piyasas ı Yönet ıneligrne göre söz konusu alt limitler
Borsa Yönetim Kundu tarafindan befirlenecektir. Bu kapsamda 23.05.2013 tarif ı li ve 427
say ı l ı Genelge uyannea emirler isleme korn ı menkul k ı ymetin ıııı n ı i ııal degerleri itibar ı yla
minimum emir büyüklügü ve kattan seklinde iletilir. Yürürlükteki ııı i ıı i ııııı m ve maksimum
nominal emir büyükkikleri kapsam ı nda borçlan ına araçlar ı içi ıı 10.000 TL n ı i ıı i ıııııııı ve
10.000.000 T1. maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacakt ı r.

Yat ı nme ı n ı n halka arzdan sonra sahip ıı ldugu borçlann ı a araçlar ı n ı n bu alt limitlerin
alt ı nda kalmas ı durumunda borçlan ına araçlann ı n bu piyasada sat ı lnı as ı in ı kans ı z hale
gelebilir.

6- Tasfıye Durumunda Itorçlan ına Ar ıı çlar ı n ı n Diger Alacaklara (iirc
S ı ralan ı as ı ndan Kayn ıı klanan Risk:
Borçlanma araçlar ı . lera ve Itlas Kanunu hilkümleri bak ıın ı ndan adi borç senedi
hükümlerine tabidirler. Yil ı-ürltikteki Icra ve blas Mevzuat ı 'lla göre, mütlisten adi ve
rehinli alacakl ı lar ı n s ı ras ı asag ı daki gibidir. Borçlan ına araçlan hu s ı rala ınada 4. s ı rada,
teminats ı z bulunan alacaklar aras ı nda yer al ınaktad ı r.

1- Itlas masratlar ı ve illas masas ı n ı n borçlan bütün alacakl ı lardan önce ve tam olarak
ödenir. ( İİ K md. 248)

2- Bir mal ı n ayn ı ndan dogan kamu alacaklar ı (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri.
veraset ve intikal vergisi vb.) ( İ IK ınd. 206/ ) .. ,

3-Rehinle temin edilmis z ı lablsicirthInd.. 6/1)
g ır ış .. .4 r (L3v ğ ,
,. ,,

, ..: lıt , / ş ğ," :
1.1 3 4ss 

2315 - ' n____.,.
/ • ... -. , irıksh -,

. .. • >4 A ti %



4- Bundan sonra gelmek ilzere; teminath olup da rehinle karsilanmanns olan veyateminatsiz bulunan alacaklar masa mallannm satt tutarindan. dördiincti sirada imtiyazliolmayan diger hutun alacaklar He verilmek iizere kaydolunur. IIK md. 206/4)
7- Vergi Riski
I3orclanma araelannin gelir 

y
e alun/satim kazanelan isbu sermaye piyasasi aract notununmadde 9'da aeiklanan vergilendirme esaslanna tabidir. Bu esaslardaki degisimlere bag!'olarak yatinmellann elde edecegi net getiriler degisebilir 

y
e buna bagli olarak borelanmaaraçlannin tiyatinda degisiklikler olabilir.

3.TEMEL BILGILER
3.1. Ilalka aria iliskin ilgili gereek 

y
e tüzel kisilerin menfaatleri:

 Borçlanma araçlannm- halka- aranda araelltk—yapacak—olan—Seker—ratmrflr
cercevesinde komisyon geliri elde edecek olup bunun haricinde halka an ilcilgili menfaat saglayacak gercek ve/veya tüzel kisi yoktur.

3.2. lIalka :trim gerekeesi ve halka art gelirlerinin kullarum yerleri:
sUrdtiren faktoring sektörlinde faaliyet gösteren $eker Faktoring'in,btlyütnesine paralel olarak. sektörde artan firsatlan degerlendirmek igin kaynak ihtiyaci daartmaktadir. Kaynak ihtiyacini. 6z.kaynaklar haricinde banka 

y
e benzeri kredikuruluslanndan kullandig/ kredilerden karsilamakta olan Sirket. kay .

r
nak gesitliliginisaglamak ve ihtiyac duydugu Have kaynagi karstlamak amaciyla, toplam 100.000.000 TLtutanndaki ihrae tavani kapsanunda isbu Sermaye Piyasgsi Araci Now lie ihraci planlanan50.000.000 IL nominal tutarlt boNlanma araçlanndan elde edile.cek fonu faktoringthaliyetleri icerisinde müsterilerine faktoring hizmeti sunarak kullanmayi planlamaktadir.

4. I I RAc VE HALKA ARZ EDILECEK BORCLANNIA ARACLARINA1111,(;11,ER
4.1. ihrac e(Iilecck bon:11111nm anKlarliiin;

a) Tiirii: I3ono

ISIN kodu: ihrae edilecek bonolara ilikin ISIN kodu Istanbul Takas 
y
e Saklama13ankasi A.S.'den temin ectilecektir.

c) Namaniamiline oldugu: I larniline
d) 13orçlanma araelannl kaydi ulttrttk izleyen kurulustm unvam, adresi:

Sermaye Piyasasi Mevzuatt cercevesinde kiymetler kayden Merkezi Kztyit Kurulusu( MKK) nezdinde izleneeektir.
Merkezi Kant Ku rulusu its., Askerocagi Cad. Siizer Plaza No:6, Kat:3
34367, Himulag-Sisli/ISTANBUL

4.2. Borclantna araclarmin hangi mevzuata gore olusturuldug,u:
Seker Faktoring taratindan ihrag edilecek borclanma araçlari, sennaye piyasasi inevzuatikapsanunda olusturulmustur.

edilecek borclanma araçlan. Sermaye Piyasasi
kraslianfebligi

-
 uyannca ihrac edilecektir.

Seker Faktoring tarafindan ihrag
Kurultinun 11-31.1 saytlyaBorçlanma
Ilalka art edilecek borClanma aragyr
borclanma araçlanna iliskin bedfllaintr nt:;) f• •-: f. = * F.
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Kundu'nun 11-5.2 sayth "Sermaye Piyasast Arai;'anion Satist Tebligi" uyannca
geNeklestirilecektir.

Seker Faktoring taratindan ihraç edilccek borçlanma araçlari, 24.06.2004 tarihli Ye 25502
sayth "Borsa Istanbul A.S. Kotasyon Yönetmeligi" ile 30 Kasim 2015 tarihinde
giren Borsa Istanbul A.$. Kotasyon Yönergesi'ne ye 422 sayili Rol-clan= Araclan
Piyasast Isleyis Esaslan Genelgesi basta olmak iizere Borsa Istanbul' un Hain Genelgelerinc
tabi olacaktir.

ilgili Borsa Istanbul Genelgelerine g6rc Seker Faktoring tarafindan ihraç edilecek
borglanma araclannin kota alinabilmesi. Borsa Istanbul Yönetim Kurulu'nun verccegi
olumlu karara baghdir. llgi pazar, sabit getirili menkul kiymetlerin seffaf Ye rekabete
bir onamda islem görmelerini saglayarak, bu menkul kiymetlerin likiditesini artirmak, bilgi

 akivm halanchnnak amactyla kurulmusturwayni veya e v iSrIt1 olarak dogrudan
iii um i^iemleri yapilabilmektedir.
Borclanma araglannin Borsa Borçlanma AracIan Piyasast Kesin Ahm-Salim Pazan'nda
islem gorme esaslan, islem saatleri. emir tipleri. emir biiyiikliikleri Borsa Istanbul A.$.'nin
Borçlanma Araclan Piyasast islem saatlerine tabi olacakur.
(http://www.t>ors.aistanbul.com/urunler-ve-piyasalarloivasalariborclanma-araclari-
pi yasasi/islem-saatleri)

Fmirler isleme konu menkul kiymetin nominal degerleri itibanyla minimum emir
bily(ikliigif Ye katlan seklinde iletilir. Seker Faktoring borçlanma arglan için,
minimum ye maksimum nominal emir bUyiikliikleri kapsaminda borglanma araçlan icin
10.000 TL minimum Ye 10.000.000 TL maksimum nominal emir bUyiikliikleri geçierli
olacaktir.

4.3. Borçlanma aravlannin kaydile,tirilmedigi hakkinda bilgi:
111E4 edilecek borçlanma araclan kaydilestinne esaslan cercevesinde Merkezi Kayit
Kurulusu A.S. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir.
4.4. 13onclanma aravlannun hangi pant birimine gore ihrae hakkinda bilgi:
Bon;lanina araylan Turk Lirasi cinsinden sauna sunulacaktir.
1.5. ihniceinin yiikiimliiliiklerini yerine getirme siralamast iyindi.• ihraci planlanan
borelantna arm:Ian:1m yeti hakkinda bilgi ile swalamayt etkilcyebileeck veya
borehmtna ontemm ihnteemm inescut ya da gelecekteki (lifter yfikiimliiIiiklerinden
son ra gelinesine yol acabilecek hukumlerin özetleri:
Ihracqinin, borglanma araci anapara ye faizlerini iideyememcsi durumunda yatinincilar,
borcun anapara Ye faizlerini yargi yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler.
13orglanma araclan Icra ye Iflas Kanunu hiikiiinleri bakimindan adi borç senedi
laikainlerine tabidir.

Borglanma araci alacaklan, Icra ye itlas Kanuntrnun 206. maddesinin 4. fikrasinda
"Dördfincil Sira" altindaki "imtiyazli olmayan diger biitiin alacaklar" arasinda yer
almaktadir. thaw edilen borglanma araclanna iliskin odeme yiikiiinliiliigil, ugitncii bir (ant'
taratindan garanti altina alinmamistir.
Ytinirliikteki Icra Ye Itlas Me y

zuatrna Wire, Banka aleyhinc yiirtitillen takiplerde
alacaklilarin sera covelindeki oncelik durumlan asagida Icra 'Has Kanunu'nun 206.
maddesinde belinildigi gibidir. .. • -.-. ael -.
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4. Terekenin itlas hiikiimlerine göre
kadar gegen

)
5r.

Alacaklart rehinli olan alacaklilann satts tutan iizerinde, gaunt resim Ye akar vergisi gibiDevlet teklitlerinden muayyen esya ye akardan altrunast la-am gelen resim Ye vergi o akarveya esya bedelinden istifa olunduktan sonra rtichan haklan vardir.
Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmis 1st saus tutan borca mahsup edilirken herrehinin idare ve satts masrati ye rehinlerden bir kisun lie temin edilmis baska alacaklar davarsa bunlar nazara altrup paylastirmada Lunn gelen tenastibe riayet edilir.
Alacaklan tasinmaz rehniyle temin edilmis olan alacakhlann strast ve bu teminatin thiz Yeeklentisine siimulii Kanunu Medeninin tasinmaz rehnine miiteallik hiikiimlerine Ore tayinolunur. (Ek ciimle:29/06/1956 - 6763/42 md.) Alacaklan genii ipotegi ile temin
ohm alacakhlara gemi alacalchlan halckinda Turk Ticaret Kanununun bu cihetlere alt hususihiikümleri tatbik olunur.
(Degisik fikra.:-V7/07/2005L- 4949- 5.1.41 14:4-dfie-mina-iti otup- da rehbrek-disiTalunamisohm veya teminatstz bulunan alacaklar masa mallantim satts tutarlarindan, asagidaki siralie verihnek ilzere kaydolunur.
Birinei Sir-a:

afiscilerin, is iliskisine dayanan ye itlastn aolmasindan tineeki bir yri içinde tahakkuketmis ihbar ve kidem tazminatlan dahil alacaklan ile itlas nedeniyle is iliskisinin sonaennesi üzerine hak etmis olduklan ihbar ve kidem tazminatlan,
bfisverenlerin, *Her icin yard= sandtklan veya sair yardim teskilati kurulmast veyabunlann yasatilmast maksadtyla meydana gelmis ye tuzei kisilik kazanints bulunantesislere veya demeklere olan borclart,
c)1flasin actImasindan oneeki son bit yil icinde tahakkuk etmis olan ye nakden lastgereken aile hukukundan dog,an her tiirlii nafaka alacaklan.
I kinci Sara:

Velayet ye vesayet nedeniyle mallan borclunun idaresine btrablan kimselerin bu iliskinedeniyle dogmus olan tUrn alacaklarr,
Ancak bu alacaklar, itlas, vesayet veya velayetin devam ettigi miiddet yahut bunlannbitmesini takip eden yil kinde actlirsa imtiyaz11 alacak olarak kabul olunur. Bir davanmvcya takibin devam ettigi milddet hesaba kaultnzrz.
ectincii Stra:

Orel kanunlannda iintiyazholdugu belirtilen alacaklar.
Diirdiincii Stra:

Initiyazli olmayan diger habit alacaklar. Tahvil alacaklan, dördiinc0 strada sayllanalacaklar kategorisine ginnektedir.
(lik likra: 17/07/2003 - 4949 5.1(152. Ind.) Bit ve ikinci stradaki miiddetlerinhesaplanmasinda asagidaki sureler hesaba kattlinaz:
• Illasm acilmasindan once mithlet de dahil olmak ilzere gecirilen konkordato suresi.

2.I tlasm ertelenmesi surest.
3.Alacak hakkinda açulmi olan davatun devain ettigi

isfip,-. e:" iim tarbinden tasfiye karan verilmesine
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4.6. İ l ı raç edileeek borçlann ı a araelarm ı n yat ı r ı n ı elya sa ğ lad ığı haklar, In ı haklar ı n
lı. ullan ı m esash ı n ve Iııı baklara ili ş kiz ı k ı s ı thı ntalar
L3orçlanına arac ı yat ı n ınc ı lar ı , ihrac ı gerçekle ş tiren Ş irket'in alacakl ı s ı konumunda olup
Ş irket aktilleri üzerinde alacaklar ı ndan (a ıııı para ve faiz) ba şka bir l ıakka sahip degildirler.
Yat ı nme ı lar, ihraç edilecek borçlanma araçlar ı için helirtilen hesapla ına ytintemi ile
hesaplanacak anapara ve faizlerini, öde ıne günti almaya hak kazanacaklard ı r.
Yat ı nme ı lar ı n arac ı kurulu ş lar nez ılindeki hesaplar ına, vade sonunda al ınaya hak
kazand ı klan nominal tutar ı n ödenmesi Takasbank nezdindeki MKK hesab ı arac ı l ı glyla
yap ı lacakt ı r. MKK sisteminde yat ı runc ı baz ı nda hesaplanan ödeme tutarlan MKK'ya (iye
kuruluş lar ı n Takasbank nezdindeki hesaplanna Ş irket tarafindan topluca aktar ı lacakt ı r.
Borçlanma araçlar ı na ait itfa bedelleri, Ş irket tarafindan MKK'ya üye kun ı lu ş lar ı n

- - -Takasbanie nezdindeki hesaplarına briıt olarak aktar ı lacakur. MKK iya Oye kurutuşlar _ k-e-ndilerini-brüt olarak yap ı licak dan bu ödemeleri, yasal vergileri kayna ğında kesildikten
sonra, net tutar üzerinden yat ı n ınc ı lara üdeyecektir.
Şeker Faktoring'in borçlanma araçlar ı n ı sat ı n alacak yat ı n ınc ı lar ı n haklanna ili şkin
k ı s ı tlamalar ise aşag ıdaki gibidir:
- Borçlanma arac ı sahipleri Şeker Faktoring'in kar zarar riskine kat ı lmaz. Sadece ihraçç ıya faiz
karşı l ıg ı nda borç VtrIlli ş ol ınaktad ı r.
- 13orçlanma arac ı sahipleri Şeker Faktoring'in yünctimine kat ı lamaz.
- Borçlanma arac ı sahipleri anapara ve faiz alacag ı d ışında ilı raçç ı üzerinde başka bir lı akk ı
yoktur.

- Bowlann ı a arac ı alacaklar ı , 1cra ve ifias Kanummun 206. maddesinin 4. fikras ı nda "Dördüncü
S ı ra" baş l ığ i alt ı ndaki "imtiyazl ı olmayan diger bütün alacaklar" aras ı nda yer almaktad ır.
Borçlanma arac ı sahipleri 1TK hükümleri uyannca;
- lzahnamenin, belgelerin ve beyanlann kanuna ayk ı n olmas ı halinde belgeleri düzenleyenler
veya beyanlar ı yapanlar ile kusurlann ı n varl ı g ı halinde belgeleri düzenleyenler veya beyanlan
yapanlardan talepte bulunmak (6102 say ı l ı Türk Ticarct Kanunu (TTK) md. 549).
- Sennaye taahhüdünde bulunanlann ödeme yeterliliginin bulunmad ı g ı n ı bilmesine ragmen
sermaye taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden. borcun ödenmemesinden dogan zararlar ı
talep etmek (r ıx md. 550),
- Ayni sermaye deger biçilmesinde veya devral ı nacak i ş letmeye deger biçilmesinde yolswı luk
yapanlardan dogan zararlar ı talep etmek (TTK md. 551).
- Kurucular, yünctim kundu tiyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlann ı n kanundan veya esas
süzleşmeden dogan yüktimlülüklerini ihlal ettikleri takdirde doüan zararlan talep etmek (TTK
ınd. 553).

- Denetçilerin kanuni görevlerini yerine getirilmesinde kusurl ıı hareket ettikleri takdirde dogan
zararlar ı tatep etmek (TTK md. 554),
- Ortakl ı k alacakl ı s ı s ı fatlar ı ndan dolay ı , ortakl ık esas serrnayesinin azalt ı lmas ı halinde.
alacaklar ı n ı n ödenmesini veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 474).
- Un ı n süreden heri ş irketin kanunen gerekli organlar ı ndan birinin mevcut olmamas ı veya
genel kurulun toplann ı amas ı hallerinde dun ı mun düzeltilmesini iste ınek; aksi takdirde ortakl ığı n
feshi için mal ı ke ıneye başvurmak (Tflynt41510).•.,
- Zarara ugrayan şirketin itlas ı
idaresince öne ı pedigi taktirde

nin ve alacakl ı lann istemleri itlas
(1 - 1X md. 556).



- Sermayenin kaybr ve borca batiklik halinde yeni nakit sermaye konulmast dad nesnel vegergek kaynaklan ye önlemleri gtisteren bir iyilestinne projesini mahkemeye sunarak itlasinenelenmesini istemek (TTK md. 377).
- Pay sahibi olmayan yonetim kurulu ilyelerinin ve yakinlannin sirketle bok iliskisinegirmeleri halinde veya sirketin bu kisilere kefalet, garanti ve tetninat vermesi veya sortmilultikyOklemesi durumunda sirket alacaldilan bu kisileri, sirketin yukumlendiriidigi tutarda sirketboklan kin dogrudan takip ctmck (TTK.md .395).
- Sirketin Aim halinde yönetim kurulundan son Lk yilda sebepsiz zenginlesme 1k elde cdilenkazanclann iadesini talep ctmek (TTK.md.513),
- Alacaklilar. hakimiyetin köttiye kullandmasi durumunda. Sirket iflas ctmernis olsa bile,sirketin zarannin sirkete oderunesini istemek(ITK.mli.202),•

$irketin sons ern—restrir—e sflf iiiidaalaeakhiaralacakianni tastlye mcmurlannabildirmek (TTK.md.541)
haklanna sahiptirler.
4.7. Nominal fair oram ve ödenecek fain iliskin esaslar:

a) llorOannia :interim vadesi ve itfa plant lie itfa siirecine iliskin esaslar:
I3onolar iskontolu olarak ihrzk edilecektir.
hulk edilecek bonolarda vade baslangk tarihi, borglannta araelantun (sanssontklannin kesinlesmesini takiben) yatirtmci hesaplanna aktardmaya baslandtgailk gun olacaktir.
12 Agustos 2016 tarihi bonlann yam-liner hesaplanna aktarildigt grindik.
Halka arzdan bono almaya hak kazanan trun yam-tined:if kin bonolann vadebaslangk tarihi 12 Agustos 20161dir.
179 Gan vadeli iskontolu bonolar

Vade Baslangk Tarihi: I 12.08.2016 
Vade Sonu: 07.02.2017

olacaktir.
Bonolar iskontolu olup, yatirimci anaparasim ve faizini vadc bitiminde, bir defadatemin edecektir. Iskontolu bonolann birim fiyati vade sonunda 100 TL degerineulasacaktir.

b) Kupon ödeme tarihleri lie faizin ne zaman iidenmeye baslanacagt, son iidemet a rill leri:
Ihrtu; edilecek 179 grin vadeli bonolar iskontolu ihrar; edilecek olup, kupon odemesibulunmamaktadir. Bonolann faiz ödemeleri vade sonunda (07/02/2017) anapara ilcbirlikte tek seferde geNeklestirilecektir.

c) Faizin ye anaparanun zarnan asimi:
2308 sayth "Sirketlerin Nliintru Zatnana Ug,rayan Kupon Tahvilat ve Hisse SenediBedellerinin flazineye intikali .4,44LILunda Kamm - hilkümleri çerçevesinde.tahvillerin, kanuni manret bulet*apaa.: yillik zarnanasimma ugramis olan faiziidemeleri ile 10 yilkk zarnfifi itinliiii:C• item' s tahvil bedelleri. si.Oz konusu siirelerh;erisinde tahsil edilmedigi . lalmli • • ew O 'kal eder. .. . •
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d) Faizin (Iegisken °Imam durumunda, dayandigi gösterge faiz oram lie bunadayantlarak hangi yontemle hesaplanacagt:
Degisken faiz uygulanmayacakur. Bonolar iskontolu olarak sabit faiz ile ihraçedilecektir.
!lira& edilecek olan 179 giin vadeli bononun basit faiz oraninin hesaplanmasinda,bonontin nihai tiyan 93,791 olarak bclirlenecek olup elde edilecek faiz °rani,bononun N.:1de sonunda birim fiyatint 100 TI. nominal degere ulastiracak faiz esasalmacaktir. Ilgili bonontin, % irgiilden sonra iki haneye yuvarlanints basil faiz orani%13,50. bileik faiz orani %I3,96 olacakttr.

e) Gösterge faiz uranium geemis Ye geleeek perform:insulin ye deg4kenligininnereden takip
SONS.  

flume öncesilick - yatinmeilar. Sermaye Piyasast Kurulu'nun 11-31.1 sayilt"Borclanma Arglan Teblig n inde belinilen esaslara uygun olarak 'brag edilecekboNlanma arKlanna dayanak olacalc "Gösterge  oranlannin hesaplanmasindakullandan T.C. Hazine Müstesarligt tarafindan ihraç edilmis D1BS'Ierin gemispiyasa performanslartnt Borsa istanbura ait intemet sitesinde her is gtintiyaytmlanan Kesin AIim Salim Pazan Giinliik Bilker/it/den takip edebilirler.
http://www.borsaistanbul.cotn/veriler/verileraltfborclanma-araelari-niyasasi-yerileri/bulten-veriled)
ihrac sonrasmda yatinmetlar, "Gösterge orantrun gelecek performansim dayukanda verilen adresten tztkip edebilider ancak, ilgili "Gösterge Faiz"in ileriye&milk projeksiyonlannin Ye tahminlerinin takip edilmesine yönelik bir aracbulunmamaktadir.

f) Gosterge faizi olumsuz etkileyebilecek olagantistii unsurlar ye faize iliskindiizeltme kurallarn
T.C. Hazine Miistesarhgt tarafmdan ihraç edilen DIBS'Icrin faizleri, bay-rune,sanayi tiretimi, enflasyon. gibi ekonomik verilerin yam sira T.C. HazineMiistesarligt ye T.C. Merkez Bankasenin politikalartndan dogrudanetkilenmektedir.
Hesaplamatun yaptldigi tarih itiban lie -Gösterge Fail' hcsabina konu olanDIBS'lerin islem gördiigil 131ST Borclanma Araclart Piyasast'nda resmi tatilye/veya genel olarak piyasayi etkileyebilecek olagan ye olaganustu kosullarnedeniyle piyasanin kapanmast veya aksakliklar yasanmast durumunda geriyedönök olarak, 131ST Borclamna Araclan l'iyasasi'nda ilgili D1BS'Ierin islemgördiigil en son olusan agirlikli onalama yillik bilesik faizler kollantlarakhesaplamalar yapilacaktir.

g) Gösterge (aizin kullandmast suretiyle buluniteals faiz oraninin him iaratimianhesaplanacagn
iskontolu bono faiz orani. $eker Yatirtm tarafindan hesaplanacak Ye SekerFaktoring'in onayma sunulacakttr.

h) Faiz oranitun belirlenmesinde esas almaeak iikiittin ortadan kalkmast halindeyapilacak is It- i n It r:

ihrac edilecek bonolar sz}pilteitI o... tali oranlan 4.7 (d) maddesindekesinlesmistir. Dolify istyla Ijilz ctradmin belir nmesinde esas almacak ölciittin Yale
t
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süresince ortadan kalkmasi durumunda herhangi bir item yapilmasma gerekbuluninaktadir.

ii Faiz iidemesinin titres, bir lusminin °Imam durunituula, yatirunin degerinin
dayanak araein degerinden, iizellikle risklerin 30: bir sekilde ortaya
durumlarda nasil etLiIciidii bakkinda bilgi:
Yoktur.

4.8. ihraccinin ya da yatirimeinin ialebine bagli olarak erken itlanin siiz konusu
()I mam durumunda erken Ufa kosullari hakkinda bilgi:
BoNlantna ;tract:Irwin vadesinden once erken it last plankmmamaktadir
4.9. !Chilli itfanin süz konusu olmast durtimunda ktsmi itfa kosullart Itakkinda bilgi:

- /3071anma arnianntribsmi iffait planlanmamaktadir.
4.10. Borclanma aracla rum kardan pay verilip verilmeyecegi hakkinda bilgi:
Bon,:lanma araclarma kardan pay verilmeyeeektir.
4.11. Mika art edilecek horclanma anclanin )1111k getiri orant ve g,etiri oranininmist! hesaplandigi hakluntla bilgi:

Faiz hesaplamast asagidaki sekilde olacaktir.

/3elirlenen liyattan bononun yillik bait faiz orant hesplitnir.

ic =0(100/93,791)-1)x(365/ VKGG)
4.12. Paya donUturUiebuIir tabs Were iliskin 8zel hiikiimler:
Yoktur.

4.13. Degistirilebilir tahvillere iliskin özel hiikiimler:
Yoktur.

4.14. Bon;lanma ;tract sahiplerinin temsil edilmesine ye bu temsilin hangi organlarvasitastyla yapildii lie ilgili Mtn "mat hiikiimleri hakkinda bilgi:
6102 sayth Turk Ticaret Kanunu uyarinca borclanma araci sahipleri. pay sahiplerinin payabagli olarak sahip olduklari temsil haklarina sahip degillerdir. Genet kurulda oy kullanmahaklart bultininamaktadir.

4.15. 13orelanma :tract ihractna iliskin yetkili organ kararlari:
Yönetim KuruluIll11118.09.2015 tarih ve 39 sap!' kararintia:
".yirketimizin hugfinka Yiinefint Kurulu toplannsmda:
.tiirketimizin kaynak ihtiyaemm karplanmast icin, Gene! Kurtilumunm YonetimKundunnnca verdigi yetkiye dayanarak, Bankacthk Diizenleme ve Denetleme Kurunnendanihrav i:ni ahnnurk kaythyla

,,-

,Vominal ullarlart top/an:
vent hinlen fiala

: ?n,

Mayon Turk Limn) aymapreak
act ruhvil ihretc . edihntsive.

.\‘'"
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— ihrac Onteminin halka an ve/veya tahsisli satty Font* gerceklepirilmesine,— Ihraclara all vade, fair cram, fair tiara ve yatirunct gruplanna tahsisat gibigenel esaslannot belirlenmesine,
— Sermaye Piyasasz Kanzmu ve hu Kanuna dayanan diger menuat hukümleridogruhusunda ihrac edikcek bono ve/veya tahvillerin Kurul kaythna ahnorast arnactylaT.  Basbakanhk Sermaye Piyasast Kurtdu rna. koasyon 41emleri kin IstanbulMenkul Kzymetler Borsast ina ye sair diner Kamm ve Kurultglara bafvurutlabulunulmaszna
— Yasal kinkrin alinmastm miiteakip gerekli hwun iylemlerin yerine getirilmesine,— Tam bit 4 ye Wender kin Genet Miithirliigiin tarn yetkili lahronastna karar
denilmektedir.

_
 Yonctim Kurth' 17.121015 1arih-ve 44 sayilt ikinei bir karar daha atarak ihraca yönelik baitilkeler beIirIemitir. Bu kararda:

"$irketimbin bugiinkii YOnetint Kurulu toplantzsinda;
- 5irketimizin fakoring 41erinde kullanmak tizere kaynak ihtiyacznin ceyitlendirilmesi vekarydanmast kin 18.09.2015 forth ve 39 say:!: Icararmur ile ihracina karar verilen tahvilve/veya bononua ihrac yartlartrun ayagida belirlenen kriterler cercevesindeyapdmaszna.
- Belirlenen bu ;ardor dahilinde ilave edilecek ek getirinin Pronoun belirlenmesi de dahilolmak iirere ihraclarla ilgili tiàm ,cart ye kiktimlerin belirlenmesi Ye bit kapsamdaSermaye Piyasast Kurztlu. Borsa Istanbul ve diger agile merciler nezdinde gereklibayvttrularm ve sair 41em1erin yipdmast ve tamamlanmast hususlartntla GenetMiiditrIzigfin yetkilendirilmesine

karar verddi.
Borclanma luau ihrac A riterleri:

1. Nominal mortar% %victim I00.000.000.-TL'yi (Yiir Milyon Turk Liras,) aymoyacakyekilde. yun içinde, Turk Liras, cinsinden bir veya birden farla tertipler halinde boneve/veya tahvil ihrac
2. Dirac, halka arz ve/veya haiku an edilmeksizin yaurtmcdara ve/veya tahsisliolarak yapdabilecekir.
3. Mraclara all vade en farla 3 yd olabilecektir.
4. Bono ve/veya tahviller piyasa wrilarma gOre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihracedilebilecekir. Kuponht tahviller sabit veya degilken kuponlu olarak ihracedilebilecektir.
5. Ihrac edilecek borclanma araçlarznot vadesi ile trytorthr hazine borrow ve/veya devlettahvillerinden bir veya birkact referans olarak ahnacak ye referans ,fairin tizerine piyasakoyullaroula belirlenecek en lark 400 bar putma (%4.0) ktukr ek getiri ilave edilecektir.
6. Yaurtmcz gruplan barmda dai,5aort serbeske belirlenebilecektir."

denilmektedir.

4.16. Halka art edilecek borçlanma ante' fizerinde, borvlarima arannin devir vetedmiihinil kJ:adman veya bortjamna aracnn alanlarm haklarim kullanma.ma engelalacak kay 'Hann 1)11 Inn huiltinmadOMilliOun bilgi:
Yoktur. ,.; 4, ••• - -
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5. HALKA ARZA İ L İŞ K İ N HUSUSLAR
5.1. Halka art ı n ko ş ull ıı r ı , l ı : ı lka arta ili ş kin bilgiler, tal ıııı i ıı i halka arz takvimi veI ı alka arza k: ııı lmak için y: ı p ı l ım ı s ı gerekenler
5.1.1. 11: ı lka art ı n tal ı i oldurau ko ş ullar:
Bankaell ı k Düzenleme ve Denetleme Kur ınnu'na 18.09.2015 tarihinde TL cinsinden no ı ninaltutarları toplam ı 100.000.000.-TUyi a şmayacak şekilde bir veya birden fazla tertipler ha ı indebono ve /veya tahvil ihrac ı yap ı labilmesi hususunda ihraç limiti izin başvunıstı yap ı lm ış olup,BDDK'n ı n $eker Faktoring'i muhatap 15/10/2015 tarih 32521522-103.01[134-184)-E.14660say ı l ı yaz ıs ı nda: 6361 say ı l ı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finasman Ş irketleri Kanunu ile24.04.2013 tarih 28627 say ı l ı Resmi Gazetede yay ı mlanarak yürürlüge giren Finansal Kiralama,Faktoring ..ve Finasman Ş irketlertnin Kuruluş . ve Faaliye; Esaslan- Hakk ında,-Yönctmelikte----aer=_faktoring-işiiket ıerinin: sermaye- piyasası arglarty1a bo(Cia-rıTrıalifınrdü-zenle-yen veya bunadogrudan s ı n ı rlanıa getiren herhangi bir hüküm yer almad ıgı belirtilmiştir. BDDK bu itibarla.Ş irketi ıı söz konusu başvurusunun 6362 say ı l ı Semlaye Piyasas ı Kanunu ve ilgili mevzuatçerçevesinde Sermaye Piyasas ı Kurulunca degerlendirilmesinin yerinde olacag ı n ı n düşünülmekteoldugunu belirtmi ştir.

Aynca: Borsa istanbul A. Ş .'ye $eker Faktoring borçlanma araçlann ı n Borsa'da i şlem görmesihakk ı nda gcrekli başvuru yap ı lm ış t ı r. Borsa İstanbul A. Ş . Sermaye Piyasas ı Kurulu i nun görüştalebine ili şkin olarak 31.12.2015 tarihli ve 12950 say ı l ı yans ı nda: Halka arz edilecek k ı s ı m için,Kotasyon Yönergesrnin 18'inci maddesindeki şartlar sagland ı g ından, sat ış sonuçları Borsayaulaş t ı rdd ı 'g ı nda Kamuyu Ayd ı nlatma PIatfomıu'nda yap ı lacak duyunıyu izleyen ikinci i şıtününden itibaren kota al ı narak Borçlanma Araçlan Piyasas ı Kesin Al ı m Sat ı m Pazar ı 'mla i ş lemgörmeye başlayabilecegini. Halka arz edilmeksizin nitelikli yat ı nmc ı lara ihraç yoluyla sat ı lacakk ı s ı m için ise Kotasyon Yönergesi'nin 20'nci maddesi çerçevesinde Kun ı lunuz tarafindan ihraçbelgesinin onaylanmas ı n ı takiben sat ış sonuçlar ı n ı n Borsaya ulaş t ı nld ı g ı nda KAP'ta yap ı lacakduyun ıyu izleyen ikinci i ş gününden itibaren kota al ı narak Borsa Borçlanma Araçları Piyasas ıKesin Al ıın Sat ı m Pazan i nda nitelikli yat ı r ı melIar aras ı nda i ş lem gönneye baş layabileceginibelirtmi ştir. Borsa İstanbul A.Ş ayr ıca yaz ı s ı nda Kanumun ayd ı nlat ı lmas ı amac ı yla, M&S IlukukBürosu tarafı ndan haz ı rlanan 23/12/2015 tarihli hukukçu rapor ımun izahname ekinde yerverilmesini görü şünde yer vemı i ş tir.
Detayl ı bilgi ihraçç ı Bilgi Dtikiiman ı 'll ı n Borsa Görüşii" ve "IlDiğer Kurumlardan All ızanGörtiş ve Oıkolar bölümlerinde yer almaktad ı r.
5.1.2. Halka arz edilen borçlann ı a ıı raçlar ıııı n tutar ı :
Şeker Faktoring, 179 giin vadeli iskontolu 50.000.000 TL no ıni ııal degerli bono l ı alka art ıgerçekleştirecektir.
5.1.3. Ilalka arz sürcsi ile halka arza kat ı l ı m hakk ı nda bilgi
5.1.3.1. Ilalka art süresi ve tahmini halka art takvi ııı i:
Halka arz için talep toplama süresi 3 i şRünü olup talep toplama 08-09-10 Agustos 2016tariblerinde yap ı lacakt ı r.
5.1.3.2. Halka arza ba şvuru süreci ile ba şvuru yerleri VC sat ış şekli:
Borçlan ına araçlar ı haIka arz ı nda sat ış. Şeker Yat ı r ıııı ve Emir Iletimine Arac ı l ı k Sözle ş mesibulunan $ekerbank T.A. Ş . ($ekerbank) tilm şubeleri tarafı ndan Sennaye Piyasas ı Kundu'nun(SPK) 11-5.2 say ı l ı "Sermaye Piyasas ı .Ataçrarirl ın . Sat ışı Tebligi • mie ı an ıınlanan talep ı opla ınayönteminden sabit fiyatla talep toplaşia kulfau ı larak gerçekleştirileeektir.
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ATM Ye telefon bankactligt ile talep toplanmayacak olup, intemet bankaciligt lie talep toplamave bunlara iiikin esaslar lie blokaj yoluyla bulunulacak taleplere konu edilebilecek varliklaraiii kin ayrintili bilgiler isbu "Sermaye Piyasast Aract Nottlnun 5.1.6. Ye 5.2.2. bölümlerindeaçtklanmaktadir. Talebin arzdan fazla olmast durumunda uygulanacak dagitim esaslan isbuSermaye Piyasast Aract Notu'nun 5.2.2 maddesinde belirtilmistir.
Borglanma araçlannt satin almak isteyen turn yatinmcilann: halka an surest icinde ye isbuSemaye Piyasast Aract Notu'nun 5.1.6 maddesinde belirtilen basvuru yerlerine mitracaat ederek-Talep Formu"nu doldurmalan Ye satin alacaklan borelanma araçlartnin bedellerini isbuSermaye Piyasast Aract Notu'nun 5.1.6 maddesine gore yattrmalan gerekmektedir.
Yattruncilar, talep etikleri borclzutma araclan miktanni parasal tutar olarak belineceklerdir.
Talepte bulunacak yatuuncllar, araula belirtilen belgeleri talep formlanna_ _ 

_
- Gergek Kiii -Yannmcdar: Kimlik (nüfus cilzdant veya surucQ belgesi veya pasaport)fotokopisi

- Tun! Kisi Yafinmcdar: Iniza sirkinerinin noter tasdikli omegi, kurulus gazetesi, vergi levhasiye Ticaret Skill kayit belgesi fotokopisi
Yurt ici Bireysel Yafinmcilann taleplerini $eker Yattrtm nezdindeki hesaplan tizerindengirmeleri esasttr.

5.1.4. Karstlanamayan taleplere alt bedeller lie yattrtmcdar tarafindan sans fiyafininfizerinde iidenen tutarlarm lade sekli hakkinda
Karsdanmayan taleplerden dolayi olusan lade bedeli lie kesinlesen liyat lie yatinmci tarafindanyapilan odemeye esas alinan fiyat arasmdaki lark lie hak kazandtklan nema tutan lie birlikte,dagium listesinin ihracci taratindan onaylanarak kesinlesmesini takip eden ilk is gilnünde SekerYatinin ve $eker Yatinin lie Emir Iletimine Aracilik Sözlesmesi bulunan Sekerbank subeleritaralmdan basvuru yerlerinde yatinmedara lade edilecektir.
5.1.5. Talep etlilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkuada bilgi:
Birim nominal degeri 100.-TI olan borclanma araclarimn, minimum talep miktan 1.000.-TIolacaktir. Minimum talep miktartndan sonraki talep araliklartnin 100,-TL ve katlan seklinde°Imam sartfir.

Yatininctlar, istedikleri takdirde Talep Fornuenda almak istedikleri tniktara iliskin bit alt singbelirleyebilirler.
Talep edilebileeek borelanma araclannin azami miktan hakkmda herhangi hit siturlamadabultintilmamistir.

5.1.6. Itorelatima :tract almak tell] hasyuru yawl:teak yerler lie borelantna :tract
bedellerinin titlentne yeri sc sekli lie teslim siiresi de dahil horelanma araelarmin teslimine
iliskin

13asvuru yapdaeak ycrier lie borçlannia ;tract bedellerinin iidentne yeni ye seklineiIi kiri bilgi:

Yurt Içi Ilireysel Yattrintellar, talep ettikleri bon;lanma arat;larma iliskin parasal tutart nakdeny
cya hcsaben, ktymet blokesi yönterniyle yeya doviz blokesi yöntemiyle yatiracaklardir.

Talep l'omm i nda belirtecekleri tzdep vtanntgöre yatinmeilar almayt talep ettikleri honolarinsans tiyati ilzerinden talep ettikleri bolio1431 AtInakkarthr.Z.
4.4 .-% • 4..... ,: ..

13irim nominal degfri 100,41, t);(1" it I 7' nv add' iskontolu bonolann salts tiyatt 93.791-TI.
B

olacaktir. tzt '1
:. 
1, II ' i:,

' i
i• 'Mt I 0 3 gvsts 

2119 4V.., . /r......n , , -,
-' tio .7 .

,



Talep ettikleri borelanma aract tutannt gUn ieinde saat 13.30'a kadar nakden yattran Yurt lei
Bireysel Yatirtmcdann aynt gUn. saat 13.30'dan sonra yattranlann ertesi gun yatirdiklan tutarlar,
borelanma araclannin hesaplanna virman edilecegi tarihe kadar tincelikli olarak lusa vadeli
borclanma araclan fontt Ye pant piyasast fonu lie fan stokunun yeterli olmamast durumunda
mcvduatta nemalandinlacakttr.

Nakdcn iideme I Yatinmcdar talep e
tutannt nakden yattracaklardtr.

araelanna iliskin

Kityrnct blokesi
yöntemi

Yurt lei Bireysel Yatinmellar yatinm hesaplartnda mevcut elan TL Devlet lc
Borelanma Senetleri ("BIBS"), lusa vadeli bon;lanma arat;lart fonu, pan
piyasast tbnu ye Os'!' (sadecc Seker Faktoring'in ihrac etmis oldugu
'IRESKH-181613, 1SIN Kodlu luymetler blokaja ahnacaktu) . teminat
göstermek suraYle borerinma araci talep edebileceklerdir.
YattnmetIttr taralindan bonolar icin talep edilen tutar karstliginda almacak
blokaj tutarlan asagida gösterilen sekikle hesaplanztcaktir

• Kisa Vadeli Borclantna Araylan Fonu Blokajt: Talep Tutart / 0498
• Para Piyasast Font' Blokatt: Talep Tatar' / %98
• TI. 1)113S Blokajt: Talep Tutari / %95
• OST Blokajt (Seker Faktoring'in ihnte etmis ()Mugu TRFSKFI-181613
ISIN Kodlu klymet): Talep Tutart / "/098

I- Kisa vadeli borelamna araclan tbnu ye para piyasast timun o gun icin Ion
kurucusu taratindan actklanan alts tiyatt

2- TL DIBS'ler ye OST it;in BIAS giin sonu agirlikti ortalama liyat dikkate
alinacaktir.

Teminat gösterilen laymetlerin bozdurulmasinda losa vadcli borelanma
araclan fonu fon ye para piyasast fon kurucusuntm anlik giisterge tiyatt ye
31ST 13orelantna Araclan Piyasasenda olusan cart piyasa tiyatt
uygulanacaktir.

Tcminat tutarlannm hesaplanmasmda. kullantlan menkul ktytnetin asgari
adet, addt katlan Ye birim tutarlan dikkate almarak, teminat gösterilen
menkul ktymet adcdi asgari adedin altinda kalmayacak ye kesirli ve/veya
ilgili menkul klymet 'gin belirtilen katlann disinda bir adet ohismayacak
sckilde yukan yuvarlama yaptlabilecektir.

Yatirtmcdann taleplcrini karstlayaeak miktarda tek bir teminat türünUn tek
basma yeterli olmamast durumunda aynt yattrim hesabinda bulunan kisa
vadeli borglanma araclan form. para piyasast fon. TI. D1BS ye OST aym
anda teminata almabilecektir.

Bu halka arzda blokajh ktymetlerin bozdurtilmast Degiskcn Yöntem'e gore
yamlacaknr.

I
DetjAen Yiint9n13try8tnevi tercih eden yatinmcilann dal:pm listesine

i . gore almayi Isak oitacktf- hono bedellerini. yatinmedann dautum listelerinin
IHaw edilmes i tak 1 Ak  - utinti saat 12:00a kadar nakden ödeme a 'Ix rm t t‘r I•
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Diiviz Blokes'
Ytintemi

_

in tarafindan toplanacal:ttr.
.,v

Q3 t;Jst% 2316

yapmamalan halinde, bloke edilen kisa vadeli boNlanma araçlan fonlart
ve/veya para piyasast fonlan ve/veya TL DIBS'ler ve/veya OST'leri
bozdurularak iidenecektir.

Yatirtmeilann talep ettikleri borclanma araelan bedellerine karstlik gelen
tutan yukartda belirtilen stlre ieinde nakden iidemeleri durumunda blokaja
alman menkul ktymetler üzerindeki bloke aynt giln kaldirditeaktir.
Teminata alman kiymetlerin nakde döntistUrtilmesi strasinda milsteri
talimatlan dikkate almacaktir.

Yurt lei Bireysel Yatinmcilar hesaplarinda mevcut olan TUrkiye
Cumhuriyeti Merkez Rankasenca alun-sittim konusu yapdan konvertibl
ddvizleri teminat göstermelt suretiyie bon;lanmaaract talep edebilecckicrdin

Borglanma arae: talep tutan karsiltginda alinacak &Wiz tutan asagnla
gösterilen sekilde hesaplanacaktir:

Talcp Tut an / %90

Blokaj isleminde, ICM11 dayiz ails kunt dikkate altnacaktir. KUsurath &Wiz
tutarlan bir ye katlan seklinde yukan yuvarlanaeaktir.
Bu halka arzda blokajli ktymetlerin bozdurultnasi Degisken Yöntence göre
yaptlacaknr.

Degisken Wintery': Bu ytintemi tereih eden yatinmedarin dagttim listesine
gtSre almayi hak ettiklcri bon;latuna aritylart bedelleri, yannmeilann talep
toplama stiresinin sona ennesini izleyen ilk i§ &ill saat 12:00'ye kadar
nakden ödeme yapmamalan halinde, bloke edilen döviz bozdurularak
Odenecektir.

Yatinmeilann talep ettikleri borelanma anti:Ian bedellerine karsilik gelen
tutan yukanda belirtilen sdre iginde nakden ödemeleri durtimunda blokaja
alinan döviz üzerindeki bloke aym giin kaldirdir.

Teminat gösterilen dovizin bozdurulmasinda Sekerbank'm earl kurti
kullant lacaktir.

Yurt Içi Kurumsal Vannmedar, talep ettikleri borelanma araelannin parasal tutanni nakden
veya hesaben yattracaklardtr. Ancak, kurumsal yatirimcilar, ödemmetne riskinin Seker Yatirini
taraftndan tistlenilmesi kaydlyla, sermaye piyasasi aract bedellerini talep toplama stiresinin
bititnini takiben tideyebilirler. Talep ettikleri borclanma araçlarinin parasal tutanni talcp
toplama sUresi tecrisinde yatirmak isteyen Kurumsal Yatinmcilann, gun iginde saat 13.30a
kadar nakden yatimns olduklart tutarlar ayni gun. saat 13.30'dan sonra yattnlan tutarlar ise
enesi gait borclanma araelannin hesaplanna virman edilecegi tarihc kadar öncelikli olarak kisa
vadeli borelanma araelan fonu ye para piyasast fonu lie fort stokunun yeterli olmamasi
durumunda mcvduatta nemalandinlacaktir.

Nakden Yun lci Kurumsal Yatintneilar talep ettikleri borclanma araelanna
iliskin bedelleri nakden yatiracaklardir.

Basvuru Yerleri
lion;lantna araglan halka pint -"--t el rs - ..—
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Yurt Içi Bireysel Yat ı nme ı lar kategorisinden kat ı lmak isteyen yat ı nmc ı lar,
ŞEKER YATIRINI MENKUL DEĞERLER A.Ş .
Büyükdere Cad. No:I 71 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394 ŞİŞ LI /İSTANBUL
Tel: (212) 334 33 33 Fax: (212) 334 33 34
Ş eker Yat ı nm' ı n Ankara Şube ve Ege Bölge ile intemet bankac ı l ı g ı ve Şeker Yat ı nm ileEmir İ letimine Arac ı l ı k Sözleşmesi bulunan Şekerbarık T.A. Ş . • nin tüm şubeleri arac ı l ı g ı iletalepte bulunmak için ba.şvurabilirler. Şekerbank T.A. Ş .'nin tüm şubeleri arac ı l ı iıı iletalepte bulunaeak Yurt İ çi Bireysel Yat ı nme ı lar Şeker Yat ı nm nezdinde açacaklan yat ı n ınhesab ı üzerinden talepte bulunacaklard ı r.
Şeker Yat ı n ın Menkul Degerler A. Ş . ve Şekerbank T.A. Ş . nakten veya hesaben 6c1emeyolu ile talep töplayacalcIara ır. -- -. - --_  . _. .. _ 

Klymet Blokesi Yöntemi ile ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri: 
Başnı rtı Yeri Teminata Konu Talep Yiintemi

Olabilecek K ı n metler

Şeker Yat ı nm Menkul
A. Ş . ve Şubeleri.
Şeker Yat ı nm NIenkul
A. Ş . intemet bankac ı l ı g ı
sekeryatirineom.tr ).
Şekerbank T.A. Ş . şubeleri.

Değ i şken YönternDegerler K ısa Vadeli Borçlanma
Araçlan Fonu, Para Piyasasi

Degerler Fonu, TL D İ BS, ÖST
(svww. ($eker Faktoring'in ihraç

ctmi ş oldugu
TRFSKFIl8 1613 ISIN
Kodlu k ı ymet)

Döviz Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Ba şvuru Yerleri:
Başvuru Yeri Talep Yöntemi

şeker Yat ı nm Menkul
A.Ş . ve Ş ubelcri,
Şeker Yat ı nm Menkul
A.Ş . internet bankac ı l ı g ı .
sekeryatirim.com.tr)
$ckerbank T.A. Ş . şubeleri.

Degerler Degişken Yöntem

Degerler
( www.

ATM ve telefon bankac ı l ığı yöntemi ile talcp toplanmayacakt ı r.
Talep topla ına silresi içerisinde borçlan ına arac ı bedellerinin yat ı r ı lacag ı hcsap bilgileri:I lesap Sahibi: Şeker Yat ı rı m Menkul Degerler A. Ş .
I lesap Bilgileri: Şekerbank T.A. Ş . Gümüşsuy ıı Şubesi (201)
I Iesap No: 32000030, IBAN: -rR 28 0005 9020 1051 1032 0000 30
Borçlanma arac ı bedelleri ise Arac ı Kun ım tarafı ndan Şeker Faktoring A. Ş . ad ı naŞekerbank Gümü şsuyu Ş ubes,inde aç ı lan TR59 0005 9020 1054 6020 1521 57 IBAN nolt ıınevduat hesab ı na dag ı t ı muS yap ı ld,;_i ş giih'W,.e,a en geç ertesi i ş giin ıi yat ı r ı lm ışo ı acakt ı r. ,; 1 : ;0. • ..1. kc ‘" -,-
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http://sekeryatirineom.tr
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�h�t�t�p�:�/�/�b�a�n�k�a�c�1�l�1�g�1�.�s�e�k�e�r�y�a�t�i�r�i�m�.�c�o�m�.�t�r
�h�t�t�p�:�/�/�b�a�n�k�a�c�1�l�1�g�1�.�s�e�k�e�r�y�a�t�i�r�i�m�.�c�o�m�.�t�r
�h�t�t�p�:�/�/�b�a�n�k�a�c�1�l�1�g�1�.�s�e�k�e�r�y�a�t�i�r�i�m�.�c�o�m�.�t�r


b) Borklanma Araclannin teslimine itikin bilgi:
1Ialka arz edilecek borelanma arnlan. satistn tamamlanmastni niliteakip Sermaye PiyasgsiMevtuati çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazinda kayden izlenmeyebaslanacaktir.

Seker Faktoring tarafindan onaylanan dagttim listesini alan Seker Yatirim, karsilanantaleplere iliskin boklanma araglannin kayden teslimini MKK diizenlemeleri (;ercevesinde,dagitim listesinin $eker Faktoring tarafindan onaylanarak kesinlestirilmesini takip edengiinii olan 12/08/2016 tarihinde yerine getirecektir.
5.1.7. IlaIlia art sonuelannin ne sekilde kamuya duyurulaeag: hakkinda bilgi:
Flalka art sonuglan, Kurulun sermaye piyasast araclannin satisma ilikin thizenlemelerinde _ _yer alan esaslar çerçevesinde_ dap= listesinin kesinlestigi±gthiff faktWerilki 4 güntl_jr-71-içcrisinde KururialliercTuTu—mlarin kimuya avklanmasma iNkin dilzenlemeleri uyanncakamuya duyurulur.
5.1.8. liorelan ma araelannin on Aim haklan, bit haklann devredilebilirfit,i ve On AimItaklarmin kullatulmantasi durumunda hii haklann akibeti hakkmda
Yoktur.

5.2. Baffin))) ve tahsis plan:
5.2.1. Satism birden fatla iilketle aym anda )apildigi durumlarda, bu filkelerdenbirine hell, bir oranda tahsisat yamlmissa buna iiikin 'Mgt lie her hr kategoribaninla halka arztla yatInmedara tahsis ye daffitim esaslart hakkintla bilgi:
Yoktur.

5.2.2. haiku anrala yam-talc:Ian tabsis ye dagitun esaslart hakkinda bilgi:
Tahsisat Crunlan

Seker Faktoringin borglanma araclart halka artina iliskin olarak yatinmcilar iki gruba

Yurt Içi Bireysel Yatirimellar: Yundisinda isei, serbest meslek ye müstakil i sahipleridahil TOrkiye'de ikametgah sahibi gekek ye Wei kisiler ile bir takvim yth kindeTürkiye'de devamli olarak 180 gtinden fatla oturanlar da dahil olmak (izere, asagtdatammlanan Kununsal Yatinmcilar (lismda kalan turn gereek ye tilt& kiiIerdir. KuzeyKibris Turk Cutnhuriyeti Vatandaslan da bu tamma gireceklerdir. Bu kategoridekiyatininctlar asgari 1.000 TL nominal tutarda talep yapabileeeklerdir.
Yurt çi 1:U111111SM Ntatirtmellar: Yurt kinden basvuraeak kurumsal yatinmedan
a) Aract kuruntlar. bankalar, portfoy yönetim sirketleri, kolektil yattrun kuruluslan,emeklilik yawn)) lonlari, sigona sirketleri, ipotek tinansman kuruluslan, varltk yönetimsirketleri ile bunlara muadil yurt dismda yerlesik kuniluslar
b) Einekli ve yardun sandtklan, 17/7/1964 tariltli ye 506 sayill Sosyal SigortalarKammunun gqici 20 nci maddesi uyannca kurulmus ()Ian sandtklar
c) Kanu kin= ve kuruluslan, TOrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, Minya 13ankast ve(iluslararasi Para Fonu gibi uluslararasi kuruluslar
d) Aktif toplanumn 50.000.000
özsermayesinin 5.000.000 *Plirk
tasiyan kuruluslar

icatit:44-yrIlik net hisilatinin 90.000.000 Turk [Aram.
ir444anlidiVierrrIde ()Imam kistaslarindan en at ikisini
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e) Nakit mevduatlartnin Ye sahip oldugu sermaye piyasast araglannin da &hii oldugufinansal varliklart toplammm 1.000.000 Turk Lirast unarm] a,san
f) Nitelikleri itibanyla bu kurumlara benzer oldugu Kurulca kabul edilebilecek digerkurulu§lardir. Bu kategorideki yatinmeilar asgari 1.000 TL nominal tutarda taleptebulunabileceklerdir.
Tahsisat Esaslart
HaIka an edilecek borclanma araclannin Yurt lci Bireysel Yatinmealara Ye YunKurumsal Yatinmcilara yönelik belirlenen tahsisat oranlan 4agidaki sekildedir.
179 giin vadeli iskontolu bonolar kin;
- 40.000.000,-TL nominal tutanndaki (%80) kistm Yun lçî Kurumsal Yatinmetlara- 10.000.000,7T4nominal tutaruulaki_Wa0) hum Yuri igi Bireyset Yannmellara — _

__

Sermaye Piyasasi Aract Nottenda ilan edilen tahsisat oranlan talep toplama neticesindeyatinmeilardan gelen talep tutanna bagli olarak $eker Faktoring'in may' lie Seker Yatinmtaratindan degi§tirilebilecektir. Her bir yattrimet grubundan o grup kin tahsis edilen tutankarsilayacak kadar talep geldigi durumlarda, herhangi bir yaunmet grubu kin isbu sermayepiyasasi araci notunda aciklanan her bir yam-inlet grubu kin aynlan tahsisat oranim%20'den lazla azaltilmamak suretiyle tahsisat oranlan yattrunct gruplan arasmdakaydinlabilir.

Talep toplama stiresi sonunda belirli bir yatinmet grubuna tahsis edilen tutan kar§ilayacakmiktarda talep gelmetni* ise o gruba alt tahsisat $eker Faktoring'in °nay' ile diger grubaaktan labi 1 ir.

Dagitim Esasla n

Sermaye Piyasasi Kurulunun 11-5.2 sayili Sermaye Piyasasi Araclannin Satw Tebligi'neuygun §ekilde hazirlanacak talep formuna gt5re icermesi gereken asgari bilgileri  KKTCvatandaslan lie TUrkiye'de yerle4ik yabanct uyruklular disinda kalan bireyselyatinmellarin TC Kimlik Numarasini icermeyen kayular iptal edilerek dagitima dahiledilineyeeektir.

Eksik bilgi nedeniyle iptal edilen kayitlar talep listelerinden cikanldiktan sonra dagitimilemia§agidaki sekildc gercekle§tirilecektir.
Itorclanma Araclan Daistitimi
Yurt Ica Bireysel Yatirimellara Dap,itum: Oransal Dagium yt5ntemine göre yapilacalctir.Ilk a§amada, Yun içi Bireysel Yatinmeilann parasal talep tutarlanntn, Seker Yatinmtaralindan belirlenen nihai faiz (wan = tekabiil eden nominal kar§iltklan hesaplanaeakur.Daha sonra Yurt lçì Itireysel Yatirtmellar kin belirlenen iskontolu bono nominal tahsisatmiktartnin. iskontolu bono nominal talep miktanna bithinmesi ile "Artin Talebi Kar§ilama()rani" billunacaktir. Ilulunan "Arm Talebi Karsilaina Orani" her bir yurt ici bireyselyatinmemin kisisel talebi lie carpilacak ye 100.-TI, nominal katlan eklinde dagittlacaktir.
Yurt içi Kurumsal Yatnimolara Daginm: I ler bir Kurumsal Yatmmciya verilecekiskontolu bono miktzirma Seker Yatintn tinerisi ile Seker Faktoring karar verecektir.
Him yattrunei gruplarma dagium yapilirken, dagium sonucu onaya (01:an miktarlar altsmtr koyan yatinmeilar acisindan gözden gecirilecek. ortaya cikan miktann bu alt suunnaltmda kalmast halinde yanninci istcginç..i uniibak listeden cikanlacak ye bli miktarlarietekrar dagitim Jr,a tabi tutulacaktir. •
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Dagitun hesaplamalannda kiisurat onaya ctkmast durumunda, kiisuratlar asaglyayuvarlanacak ye laisurat ortaya cik masmdan dolayt dagttilamayan borclanma araglar, talebitannamen karsilanamayan yattnmeilar arasinda kura yontemi lie dagitilacaktir.
Seker Yattrun, talep toplama siiresinin bitimini izleyen is günii içerisinde dagann
her bir tahsis grubu icin ayn ayn kesinlestirerek $eker Faktoring l e sunacaktir. SekerFaktoring. dagatm listelerini kendilerine teslim edilen igunU iyerisinde onaylayacak yeonayi Seker Yannm'a bildirecektir.
5.2.3. Talepte bultman yatirumeilara, andan aldiklan kesinlesmis borçlatimaaraci miktarm siireci hakkuula
Ilalka arzdan almay a hak kaz.antImis borclanena aract miktarlan. daginm listelerinin SekerFaktoring tarafindan onayland1W gun, $eker Yattrun ve Sekerbank subeleri taratindan_yattrunalara bildirecektir. _

Yatintnet bra yapilacak bildirimden Once borclanma araclan isleme konu olmayacaktir.
5.3. I3orclanma aracmm sati fivati veya tlyatm tespit edilditi/edilecegi yöntem lienihai fly ann kamuya açik la n ma siireci:
Bonolann faizinin belirlenme }I:intern' isbu Sermaye Piyasasi Aract Noyu'nun 4.11numaralt maddesinde yer almaktathr.
Bun edilecek 179 gun vadeli iskonotolu bono igin virgillden sonra iki haneye yuvarlanzmsbasit faiz orant %13,50 ve bilesik faiz orant ise %13.96 olarak belirlenmistir.
13ononun fiyan, is bu Sermaye Piyasast Aract Nottenun 4.11 numarall maddesindebelinilen formal lie hesaplanan Bono Yilltk Bilesik Faiz Otani kullantlarak belirlenecek Yevirgiilden sonra tic haneye yuvarlanacaktir.
Bono Yak 13ilesik Faiz Dram % : YG

Bono Vade Sonu Hyatt (TL) : 100
Bono Vadeye Kalan Gun Say's' : VKGG
Bononun Hyatt : FG

F6=100/(0+ 
yo(VICCG /365))

Iskontolu bonolann nihai faiz orant Ye sans fiyati isbu Serrnaye Piyasasi Araci Notunun4.7 maddesinin d) bendine belirtilmis olup talep toplama öncesinde KAP'ta ve $irket' inwww.sekerfaktoring.comir adresli Internet sitesinde actklanacaktir.
5.4. Aracilik Yiiklenimi e Ilalka Arza Aracilik
5.4.1. 11alka aria aracIlik cdecek yetkih kurulus hakknula bilgi:
liztlka aria Seker Yannm Menkul Degerler A.S. aracilik edecektir.
Adres: Seker Yattrun Menkul Degerler A.$.

Bilyiikdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394
Sig! /ISTANBUL
Tel: (212)334 33 33 Fax: (212)334 33 34

5.4.2. Ilalka :t rim yarulacagi
isimleri:

Elul ka arilsans sadece

t.

yde er .alan saklama y e iideme kuruluslarmmri•
• .7,
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Sabit/Oransal

Vadcyc Gtırc
Değ i şen Oransal

I Oransal/ust limit
sabit
İ lı raç ed ı len
borçlann ı a
araçlar ıııııı
nominal tutar ı na
göre degişen

Takasbank Adresi: Ş i ş li Merkez Mah. Merkez Caddesi No: 6 34381 Ş i şli -1STANBUL
MKK Adresi: Askerocag ı Cad. Siizer Plaza No:6 Kat:3 34367 Elmadag- Ş i ş li /1STANBUL
5.4.3. Arac ı l ı k türü hakk ı nda bilgi: 

Yilklen in ı deYüklenim ıle Bul ımulan
Bultmulma n anBorçlanma Araçlarinin Borçlann ı a .kraçlar ı nin 

Olusturul- lialka Arz lialka Art
MU Ş Sa Nominal Edilen Nominal Edi lenYetkili Arac ı l ı g ı nonsorsi- De geri Borçlanma Deö

t- Borçla maK K eri rıurulu ş Türüyum ılaki (To Arac ına (TL)_ __ Arac ı naPozisyonu-------. - ._ ı Oran ı "j - : - ----- Orant (%)---
Şeker
Yat ı r ı m

En i yiMenkul - -	50.000.000 100-
GayretDegerler

A. Ş .
'

5.4.4. Arac ı l ı k ve yüklenim sözlesmesi hakk ı nda bilgi
Şeker Faktoring tarafindan ihraç edilecek borçlan ı na araçlar ı na arac ı l ı k iş lemleri 17.11.2015tarihinde imzalanan Arac ı l ı k Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yat ı nm Menkul Degerler A. Ş .tarafı ndan gerçekle ştirilecektir.
Şeker Faktoring'i ıı borçlann ıa araçlan sat ışı SPK'n ı n 11-5.2 say ı l ı Sermaye Piyasas ıAraçlar ı n ı n Sat ışı Tebligi"nin 14. maddesind ı; yer alan -Talep Toplama Yoluyla SatışYöntemi" ile gerçekle ştirilecektir. I-lalka arza arac ı l ık SPK'n ı n 111-37.1 Yat ı r ı m Flizmetlerille Yan I lizmetlere İ lişkin Esaslar Hakk ı nda Teblig' inin 51. maddesinin (b) bendinde tamm ıyap ı lan "En İ yi Gayret Arac ı l ı g ı " şeklinde gerçekleştirilecektir.
5.5. Halk: ı arıa iliskin olarak iltraçeintr ı iidemesi gereken toplam s-e halka arı edilecekborçlannı a arac ı başı na maliyet:
Ihraç edilecek olan 50.000.000.-TI, nominal tutardaki 179 gün vadeli iskontolu bonolariçin katlan ı laeak tahmini maliyetler a şag ıdaki gibidir.

Tutar
(TL)

25.000 İ

1.969_1

3.281

Veryzi s e Kotasyon
E 
Baz

Üeretleri Al ı nacak
Deger

SPK Ücreti i Nominal
Tutar

MKK Üereti ı +BSMV I Nominal
Tutar- _B1AŞ Kotasyon Ucret ı + Nominal

BSMV futar

fakasbank IS İN ---
Kodu+1)SMV I

... ,..---, ------.....Sabit
fopla ın Arac ı l ı k Noıniffitr- yl -
Komisyor ı u ı- BSMV Tötar ( ıransal- ... : ı.r(ı p ı ,Am .., t77‘ 4,...' 1/4 --,

' :t• Vi "i• ! : , •
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1 Ayrtca kupott Odemesi ye Ufa hwihkrinde %0.005 oramnda dare iicret Odenmektedirttaara 114km alt limit 500.-it fist limit ise 25.000.-71dir.
2 ylltn 31 Maps htrihi itibariyk kotta bulunan her Mr bot .glanma arms kin 500 TL (01/0/-31/05 tarihkri araunda kaftan ykacak borvlimma araclart kin bit Onceki ythn 31/12 tarihiitibariyle kotta hulunan borvlannta araelart dikkate alutmaktathr) kotta kalma &red almmaktachr.3 Takasbank tiered: 1 Milan /ma vadeli Orel sektör borOmma °melon kin 100 TL. bir yddartttrun vadeler kin ice 400 71dir.
ihray editecek 50.000.000.- Th nominal tutardaki borclanma araelan için katlandacak toplamtahmini maliyet 371.605 T1. Ye 1000 TL nomial degerli bono basma diisecek maliyetyaklasik 0.74 T1. olarak hesaplanmaktadtr.

5.6. Taleptc bulunan yatirurneinin ödeyecegi maliyetler hakkinda bilgi:
Borglanma araçlanna Riskin vergilendirme esaslan islau sermaye. piyasast araeLnotununMadde _9"BORCLANNIKARActit.RT-tLE ILGILI—VERGiLENDiRME -ESASLARI•kistninda belirtilmistir.
Yatinmellann söz konusu Borclanma araci ihraci kapsaminda hesap acma, borglanmaaraclannin MKK'ya virman ticreti. yatinmcinin baska aract kurulustaki hesabma virmaniicreti Ye EFT ilcretleri talep edilmeyecektir. MKK tarafmdan alinan saklama Ye hesapisletim (Wren müsterilerden tahsil edilecektir.
6. BORSADA ISLEM GORMEYE IL1SKIN BiLdLER
6.1. lioNlanma araclartnin borsada islem görmesine Riskin esaslar He item görme

Haiku art, ihract gergeklesen borclaruna araglannin Borsa'da islem görecegi anlamtnagelmemekte olup, Borsa Istanbul A.$ Kotasyon Yonergesrnin 17 nci maddesine(hun:/(www.borsaistanbul.com/docs/default-sourcevonergeleriborsa-istanbul-kotasvon-vonergesi.ndllsivrsn= 14) gore sermaye piyasasi araclannin sans' tamamlanan kismiKAIr ta yapilacak duyuruyu takiben Borelanma Araclart Piyavisinda islern görmeyebaslamitst beklenmektedir.
6.2. Burs:Ida islem göreeek olan borclanma araçlaritim hangi durumlarda islemsirasoun kapattlabilecegi hakkinda bilgi:
Sermaye Piyasast ve Borsa Mevzuatinin ilgili hukurnteriyle behrlenenyerine getirmeyen veya Borsa Istanbul A. Kotasyon Yonergeslian 29 neu Maddesinde(http:/Avww.borsaistanbutcom/does/delault-source/vonergeleriborsa-istanbul-kotasyon-yonergesi.pdt7thrsn=14) yer alan durutnlann olustuQu sirketlerin ihrac ettigi ye Borsa'daisletn giiren borclanma araglan Borsa Yönetim Kundu karanyla siirekli olarak islemgönnekten men edilebilin Ilorsa Yonetim Kurulu, kottan gikarma karartm vertneden Onceihraectyl, kaynak kurulusu veya tbn kullamcisint durtinumit dtizeltmesi kinuyarabi hr. stire strebilir veya tzygun gördiig, 0 tedbirleri alabilir.
6.3. 1 bra mnin dalla once ihraç ettigi pay hariç sermaye piyasasi araclartlim islemgiirdfigii borsalara iliskin bilgi:
Ihraçoun daha once ihra9 etti g i borclanma araclartna iliskin bilgiler asagidaki tablodaverilmistir.
Itorclanma I ihrae 'Wade Vade Ida Tarihi ISIN Kodu Sali Tiirii'n mourn Nliktan Bala ti me[lira (IL Tarihi

Nominal) I.. ,
Bono 6.681.800 175 guile., 411.04/416 12.08.2016 TM:SKI:1181613 ArzBono I"; 318.200 364g1h igaKILI17.02.2017 TRESKF1121718 Ilalka Arz

http://www.borsaistanbul.com/docs/default-sourcevonergeleriborsa-istanbul-kotasvon-vonergesi.ndllsivrsn=14)
http://www.borsaistanbul.com/docs/default-sourcevonergeleriborsa-istanbul-kotasvon-vonergesi.ndllsivrsn=14)
http://www.borsaistanbul.com/docs/default-sourcevonergeleriborsa-istanbul-kotasvon-vonergesi.ndllsivrsn=14)


Kavaeik Kayak Sok. No:29
Adresi
31.12.2014 hesap diMemine II i k

6.4. Piyasa yaron ve piyasa yap:ell:On csaslan:
Yoktur.
7.CARANTi HIJKÜMLERi YE GARANTORE ILISKIN 1111.GILER
Yoktur.
8. DICER BILGILER
8.1. II.ilka arz sürecinde ihramya dam§manlik yapanlar hakkinda bilgiler:

-Yoktur.
8.2. Uzman ve bagimsu clenctim raporlan ile iiçiincii kisilerden alman

31.12.2015 tarihi itibariyle hazirlanan tinansal tablolara iliskin bagmisiz denetim raporu
31.12.2013 Ye 31.12.2014 hesap dönemlerine ait finansal tablolara itikin bagunsiz
denctim raporlan Akis Bagtmstz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S.
tarafindan haztrlanmis olup, 2015, 2014 ye 2013 yillartna au t tinansal tablolar için olumlu
görils yen tmitir. Verilen görüsler asagida yen almaktadir
31.12.2015 hesan dönemine iliskin bthlirnsiz denetim sirketinin:

Unvani Akis Bagunsiz Denetim Ye Serbest Multasebeei
Mali Milsavirlik A.S.

SortutiItt 11:i Dent:h i:I I : ()than Ako‘ a

Adresi Kayacik Riizgarli Bahçe Mah. Ka yak Sok. No:29
Beykoz 34805 Istanbul

31.12.2015 hesan dönemine iliskin baLmsiz denetim sirketinin özet 
Goriistimiize gore finansal tablolar, $eker Faktoritzg Anonirn $irketi enin 31 Araltk 2015
tarihi itibartyla finansal durumunzt ye aynt tarihte sona eren hesap clementine aut finansal
perförmanstm ye nakit aktslartm BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mermatenit
trygun olarak tam Onemli yönleriyle gervege trygun bir bkintde sunmaktadtr.
Mevzucatan Kaynaklanan Diger Yakiimhiliiklere lliskin Rapor
1)Trrnm 402'nci maddesinin third:Mc:Okras: ityarmca $irket tin 1 Ocak - 31 Arabk 2015
hesap doneminde defter nama dfizeninin. TTK ile $irket ems sözlesmesinin finansal
raporlantaya 114km hakitmlerine trygutz olmadtgtna dair anemia bar hususa
rastlanntannstr.
2) Menu: 402'nci maddesinin dördancti fila-ast uyartnca Yonetim Kurulu tarafimtza
denetim kapsaminda isle ;en avklamalart yarn's ye talep edilen belgeleri yermistir.
31.12.2014 Ye 31.12.2013 hesap diinemlerine iIikin bagrmstz denetim

Akis Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci
Onvant I: Mali Mfisay irlik A.S.

Erdal I donak

in:
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"GoriiAttnize gore, ilisikteki linonsal tablolar, Stan &tenth tarallartyla. &ker Faktoring
Anonim $irketi'nin 31 Ara/:k 2014 tarihi itihanyla Puma! durumunu ye opts torihte sona
eren dönemine faaliyet sonuclan lie tudat aktslarmt Bankactlek DazenIeme ye Dettedeme
Kurunut torafindan muhasebe ye finonsol roporlama esaslarma iiiikin olorak yayonlatum
ytinetmelik. lehlig ye genelgeler ile Bankactbk Diizenleme ye Denetlente Kurumu
tarofindan yapdan tanklatnalara uygun ohwok dokru hir hicinule yansumakuuhr."

Merzuottatt kaynaklanan Diker Yfildintlididdere Rapor
OTIK 'tun 402'nd dordiinca fikrost uyartnea &therin Otak-31 Andtk 2014 hesap
dOneminde defier mono dazettinin. TTK lie $irket esas sözleymesinin finonsal raporlomaya
diskin hakiimlerine uygun olmadtgma (lair önemli hir hususa rastIonnutonsur.

7 402 'net- maddesinin dordiintii fl/crass uyartnca Yönetim Kurulu
denetith kapkinfaidtiiirehlifii0klari ye talep edilen beige/en i vermistir.

31.12.2013 hesan dönemine iliskin bagnnstz denetim sirketinin ozet görösti:
-Gorasiimiize gore, ilisikteki finansal tallolor. (Whin önemli toraJlartyla. &ker &thawing
Anonim .5'irketi'nin 31 /frank 2013 tarihi itibartyla finansal thirumutut ye apt: tarihte sotto
eren dönemine faaliyet sonuclart ile nuke' oktslormt Bottkocdtk Dtizenleme ye Denetleme
Kurumu tarafintlan muhasebe ye Jinansal raporlatna esodonno olarak yaytmlanon
yonetmelik, reblig ye genelgeler lie Bankaethk Dazetzleme Ye Denetleme Kuruma
wrafindan option avklamalora ttygun olarok dOrtt bin hicande yansumaktathr"
8.3. Varsa ihravet veya ihrae edilen horOantna araelaritta iliskin dereeelendirme twin
hakkinda

Yoktur.

9. 13014(7LANMA ARAçL.\141 iLE 116111 VERGiLENDIRME ESASIARI
a) Tam Nliikellef Gerçek Kist

Faiz Kata n c:

Ozel sektör tahvil Ye bonolanntizm elde edilen faiz kazarwlan kin GVK i nnt 6009 sayth
Kanun ile degistirilen Gegici 67'nei maddest uygulanmaktadtr. Burnt gore, tam milkellef
gerçek kisilerin bu kapsamda elde ettikleri faiz gelirleri, isleme araciltk eden banka ye aract
kurumlannca 0 oramnda stopaj yapilarak vergilendirilir. liztpdan stopaj nihai vergidir.
Bu sebeple, faiz geliri elde eden tam mükellef bireysel yaunmellar taralindan bu gelirleri
için aynea yillik beyanname yerilmcz, baska gelirleri için verileeek beyannameye de (lain]
edilmez.

Gegici 67'nci maddeye göre tevkilata tabi tutulan faiz gelirierinin tieari faaliyet
kapsaminda elde edilmcsi durumunda bu gelirler ticari kazanc liliktimlerine Wire
yergilendirileeeginden, ticari kazançlarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilirler.
Aneak. Gegici 67'nei madde hflkmu geregi tevkif edilen bu vergilcr beyannamede
hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Alum —Satin' Kazanet
Ozel sektör tahvil N e txmolanndan elde edilen ahm - satum kazançlan, GVK Geçiei 67'nci
madde kapsamtnda deger ants kazanct olztrak tevkifata tabidir. "fevkifat, alim - satun
kazanctna araellik eden banka Ye aract kurutnlarca yapthr. Tevkifat °rant %10 olup, nihai
vergidir. Dolayistyla bireysel yawituctlann öz kbousu alim - sawn kazanet icin aynca
ytilik beyannazne dtizenlenmezsbagka in Vierileeek beyannameye de bu aelirler
dahil edilmez.
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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 vereilendirileceginden, ticari kazançlarla ilgili olarak
verilen beyanna ıneye dahil edilir. Ancak, tevkif edilen ı ergiler beyannamede hesaplanan
vergiden mahsup edilir.

b) Dar Mükellef Gerçek Ki ş i

Faiz Kazanc ı
özel sektör talı vil ve bonolar ı ndan elde edilen faiz kazançlann ı n vergilendirilmesi, gelire
arac ı l ı k eden banka ve arac ı kurumlar tarafindan yap ı l ır. Dar mükellef gerçek ki şilerin bu
tür faiz gelirleri 01.10.2010 tarihinden itibaren %10 stopaja tabidir ve stopaj nihai vergidir.
Dolay ı slyla, dar mükellef bireysel yat ı nme ı lar bu gelirleri için beyanname ı ermezler.
Diger tarallan; mukimlik belgesi bulunan dar mükellef gerçekjşilejn
ülke ile T.C. aras ında imzalarun ış Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmalan (ÇVOA)
varsa ve bu anlaşmalarda söz konusu tahvil ve bono faiz kazanc ı için istisna veya daha
düşük bir vergi oran ı öngörülmü ş ise bu hükiimlerin uygulanmas ı gerekeceginden,
yat ı nme ı tarafindan bu anlaşmalara bak ı lmal ı d ı r.

Al ı m —Sat ı m Kazanel

özel sektör tahvil ve bonolar ı ndan elde edilen al ı m - sat ı nı kazançlan, GVK Geçiei 67'nei
macide kapsam ı nda deger art ış kazunc ı olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, al ı m - sat ı m
kazanc ı na arac ı l ı k eden banka ve arac ı kurumlarca yap ı l ı r. Tevkifat oran ı 01.10.2010
tarihi ııden itibaren %10 olup, nihai vergidir. Al ı m - sat ı m katanc ı elde eden dar mükellef
bireysel yat ı rı mc ı bu gelirleri için beyanna ıne vermez.

Diger taraftan; mukimlik belgesi bulunan dar ınükellef gerçek ki ş ilerin yerleş ik ıı ldugu
ülke ile T.C. aras ı nda imialanm ış ÇVÖA varsa ve bu anlaşmalarda söz konusu tahvil ve
bono alun — sat ı nı kazanc ı için istisna veya daha dü şük bir vergi ıı ran ı öngörülmüş ise bu
hilkümlerin uygulanmas ı gerekeeeginden, yat ı nme ı tarafindan bu anlaşmalara bak ı lmal ı d ı r.
c) Tam Nliikellef Tüzel Kiş i ve Diğer Kur ı l ınlar

Faiz Katane ı

Tam mükellef tüzel ki ş iler tarafı ndan elde edilen özel sektör tahvil ve bono faiz gelirleri
GVK Geçiei 67'nei madde kapsam ı nda stopaja tabi olup, stopaj ııran ı tüzel ki ş iligin ve
kummun hukuki yap ı s ı na göre degi şeeektir. Buna göre; KVK'da semmye ş irketi olarak
belirtilen tüzel ki ş iler. SPK'n ı n düzenleme ve denetimine tabi fonlar, münhas ı ran menkul
k ı ymet ve diger sermaye piyasas ı arac ı getirileri ve deger art ış kazançlan sagla ınak
amac ı yla 2499 say ı l ı Sermaye Piyasas ı Kanunu . na göre kurulan yat ı r ı m fonlan ve yat ı nm
ortakl ı klan ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanl ı g ı 'nea belirlenenler için stopaj oran ı
%0, bunlar ı n d ışı nda kalanlar için %10 olarak uygulanmaktad ı r. 11u kapsamda faiz gelirleri
üzerinden;

Anoni ın Ş irketler, Limited Ş irketler, Scr ınayesi Paylara Bölünmü ş Komandit Ş irketler V00.

Sermaye Piy ıısas ı Kan ıııııı 'na Göre Kurulan Menkul K ı ymet Yat ı r ı m Ortakl ı kları V00,

Sermaye Piyasas ı Kanunu' ıla Göre Kurulan Menkul K ı ymet Yat ı r ı n ı Fonlar ı <1/40,

E ıneklilik Yat ı r ı m Foular ı cY00,

- Borsa Yat ı rl ın Fonlar ı Vot

....--- • ----,..
• Kont ı t Finans ınan ı Fonlar ı 01/40, er •• ' ıfb şs.:,,
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oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tam mükellef tüzel kiş i ve diger kun ı mlarca elde edilen faiz geliri kurum kazanc ı na dahil
edilir ve yukar ıda belirtilen yat ı nm fonlan ve ortakl ı kları hariç %20 kurun ı lar vergisine
tabi tutulur. Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kun ı mlar vergisinden
düşülebilir.

Diger taraftan; özel sektör tahvil ve bonolar ı faizi elde cden BSMV milkelleti kun ı ndar ı n,
bu gclirleri iizerinden %5 BSMV hesaplamalan gerekir.
Al ı m —Sat ı m Kazanc ı
Özel sektör tzı lıvil ve bonolar ı ndan elde edilen al ı m - sat ı m kazançlan deger art ış kazanc ı
olarak tevkifata tabidir. l'evkifat, al ıııı - sat ı m kazanc ı na arac ı l ı k eden banka ve arac ı

 icurumlar tarafı ndan yap ı l ı r. Tevkit'at orıtım . tOzel kisinielcurnitilimihukuki yapısına
degi şecektir. Bt ı kapsan ı da; al ı m - sat ı m kazançlar ından;

Anoni ın Ş irketler, Limited Ş irketler, Sermayesi Paylara Bölünmüs Komandit Ş irketler %0,
Sennaye Piyasas ı Kam ı n ıf na Göre Kurulan Menkul K ıymet Yat ı r ı m Ortakt ı klan %0,
Sermaye Piyasas ı Kan ımu

s
na Göre Kurulan Menkul K ı ymet Yanr ı m Fonları %0,

Emeklilik Yat ı r ı m Fonları %0,

Borsa Yat ı r ıııı Fonlan %0,

Konut Finansman ı Fonlar ı V00,

Varl ı k Finansman ı Fonlan %0,

Yukarıda say ı lanlar d ı s ı nda kalan Kun ı m ve Kuruluslar %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tam mükellef tüzel ki ş i ve diger kurumlarea elde edilen al ı m - sat ı nı kazançlan kurum
kazanc ı na dahil edilir ve y ııkar ı da belinilen yat ı n ın fonlan ve ortakl ı klan lıariç %20
kurumlar vergisine tabi tutulur. Ancak, ab ın - sat ı m kazanc ı ndan kesilen gelir vergisi
stopajlan hesaplanan kur ımı lar vergisinden ı nal ısup edilir.
Diger tarartan; özel sektör tahvil ve bonolar ı ndan al ıııı - sat ı m kazanc ı elde eden I3SNIV
mükellefi kun ı mlar ı n, b ıı gelirleri üzerinden BSNIV hesapla ınalan gerekir. Yurt içinde
Türk 1.iras ı cinsinden il ı raç edilen özel sektör tal ıvilleri ıı i ıı geri al ı m ve sat ı m taahhüdü ile
iktisap veya elden ç ı kar ı l ınas ı veya vadesi beklenmeksizin sat ışı nedeniyle 1ehe al ı nan
paralar üzerinden %1 oran ı nda BSMV hesaplanacakt ı r. Ancak BSMV mükellefi olan
kurundarea, vadesi 1 y ı ldan k ı sa olan özel sektör ve banka bonolar ı nedeniyle elde edilen
aym kapsamdaki gelirler üzerinden %5 BSMV hesaplann ı al ı d ı r.
d) Dar Mükellef Tüzel Ki ş i ve Diger Kur ınn lar
Faiz Kazanc ı
özel sektör tahvil ve bono faiz gclirleri GVK Geçici 67'nci madde kapsam ı nda stopaja tabi
olup. stopaj oran ı tüzel ki ş iligin ve kurumun hukuki yap ı s ı na göre degi şecektir. Buna göre;
KVK'da belinilen sennaye ş irketlerine benzer nitelikte yabanc ı kurumlar. SPK'n ı n
düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabanc ı fonlar, münhas ı ran menkul
k ı ymet ve diQer serrnaye piyasas ı arac ı getirileri ve deger art ış kazançlar ı sagla ınak
amac ı yla 2499 say ı l ı Sermaye Piyasas ı Kanunt ı • ıı a göre kundan yat ı rı m fonlan ve yat ı r ı nı
o ı-takl ı kları ile benzer nitelikte olıllıjorkı liye Bal(arı l ı gl i nca belirlenenler için stopaj oran ı
%O. bunlar ı n d ışı nda kalanlar içi ııto I (16 "rak nygulan ı r. I3u kapsamda faiz kazançlar ı ;
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Anonim $irket, Limited Sirket ye Sennayesi Paylara Böltinmiis Komandit $irketBenzeri Nitelikte Yabanci Kurumlar icin V00,
Sermaye Piyasast Kanunu'na Gore KurtiIan Menkul Kiymet Yattrun OrtakliklanBenzeri Nitelikte Yatinm Ortakliklan icin %0,
Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinin FonlanBenzeri Nitelikte Yabanci Fenlar icin %0.

• Ttirkiye'de miinhasiran menktil kiymet ve diger scrmaye piyasasi araci getirileri liedeger artis kazanclan eide etmek y e bunlara bag!' haklan kullanmak amaciyla faaliyettebulunan smirk sorumlu ortakliklzu, (like lbniari, kurum Ye kurulus fonlan ve yatinmkuruluslan gibi yabanci kurumsal yatinincilar igin %0,
▪ Yukandasayslanlar damda kalan kurum ve kurulullattIMTCF-= __

oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tevkifat, faiz gelirine aracilik eden banka ye ami kurumlarca yapilir Ye nihai vergidir.
Diger taraftan: faiz kazanclan %JO tevkifata tabi tutulan dar miikellef kurumkuruluslann yerlesik oldugu Olkeler lie T.C. arasinda imzalanmis cVOA ‘arsa ye buanlasmalarda sdz konusu tahvil ye bono faiz kazanci kin istisna veya daha dilstik bir vergi°rani Ongörülmils ise bu hukumlerin uygulanmast gerekeceginden, yattrimci tarafmdan buanlasmalara bakilmalidir.
Alun — Salim Kazanet
Nei sektör tahvil ve bonolanndan elde edilen alim - sawn kazanclan, GVK Gecici 67'ncimadde kapsaminda deger ants kazanci olarak tevkilata tabidir. Tevkifat orant
kisiligin ve kurumun hukuki yapisina göre degisecektir. Buna gore; KVK'da belirtilensermaye sirketlerine benzer nitelikte yabanci kurumlar, SPK'nm dözenleme ye denetiminetabi fonlara benzer nitelikte yabanct fonlar, miinhasiran menkul kiymet ye diger sermayepiyasasi araci getirileri ye dcger artis kazanclan saglamak amaciyla 2499 sayili Sennaye
Piyasasi Kanunti'na gore kurulan yatirim fonlart ye yattnin ortakliklan lie benzer nitelikteoldugu N4aliye Bakanligenca belirlenenler 1cm stopaj orani %0, bunlann disinda kalanlaricin °/010 olarak uygulanir. Bu kapsarnda altm — satim kaz.anclan;

Anonim $irket, Limited Sirket ye Sermaycsi Paylara BOiunmu Komandit $irketRanieri Nitelikte Yabanci Kurumlar igin %0,
Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatirim OnakliklanBenzeri Nitelikte Yatinm Ortakliklan igin %0,

• Sermaye Piyansi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinin FonlanBenzeri Nitelikte Yabanci Fonlar kin %0.
Tiirkiye'de münhasiran menkul loymet ve diger sermaye piyasast araci getirileri iledcger anis knanclan elde etmek ve bunlara bagli haklan kullanmak amaciyla faaliyettebulunan sintrli sorumlu onakliklar. ölke fonlart, kurtim ve kurtilus fonlan Ye yatirimkuniluslan gibi yabanci kurumsal yatinincilar icin %0,
Yukanda sayilanlar disinda kalan kurum ye kurtiluslar iein %10

oranlartnda stopaja tabi tutultir.
revkilat. alum — %mull kaiancina aractlicarknbankit ye araci kurunilarca yapiltr ye nihai‘ergidir. • .4

Disler tarlatan: ahm - sat= kazaiylati (---\kifat tabi tutulan dar tniikellef kurum Yekuruluslarm yerlea oldugu .jafr'.irjhi imialannus cV0A ‘arsa ye bu
, 0 3 lifitts 2315

, •



anlawalarda söz konusu tahvil ve bono ahm - swim kazanclan için istisna veya daha
&1st& bir vergi oram OngOrttrnU ise bu hiiktimlerin uygulanmast gerekeeeginden,
yatinmet tarafindan bu anlasmalara bakilmalidir.

10. INCELEMEYE AUK BELGELER

Asagtdaki belgeler 13iiyökdere Cad No:17I MetroCity A 131ok Kat:7
Esentepe/$41WISTANBUL adresindeki ihravcp Inn merkezi ve bapuru yerleri lie ihraççtnin
Internet sitesi (www.sekerfaetoring.com ) lie Kamuyu Aydinlatma Platfbnnunda ( KAP)
tasarruf sahiplerinin incelemesine açik tutulmaktadir:

Sennaye piyasast aract notunda yer alan bilgilerin dayanaguu oluturan her ttirki
rapor ya da beige lie degerleme ve görtiler (degerleme, uzman, faaliyet ye bagunsiz
çienelin raporlan ile.yetkili., kurulu4larca hazirlanan - -	. _
11. EKLif12

Yoktur.
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