
ŞEKER FAKTOR İ NG ANON İ M Şİ RKET İ
Özet

11 ıı iizet, Sermaye Piyasas ı Kur ıdu (Kurul)' ıca .X)3./QZ./.4).1.b. tarihinde
ona n lann ıış t ı r.

Ortakl ığı m ı z ı n topla ın 100.000.000 "I'L tutar ı ndaki ihraç tavan ı kapsam ı ndaki
borçlan ına araçlar ı n ı n halka zı rt edilecek 50.000.000 TL nominal değerli 179 gün vadeli
iskontolu bonolar ı n halka art ı na ilişkin özettir.

özetin onaylanm ıtst, özette yer alan bilgilerin drığru oldu ğunun Kurulca tekefrülü
anlarn ı na gelmeyeceği g ı bi, siit konusu borçIann ı zı z ı raçlar ı na ili ş kin bir ta n siye olarak
da kabul eddernez. Bu özet çerçevesinde ihraç cdilecek borçlann ı a araçlar ı na
ihraçç ı n ı n yat ı r ı me ı lara karşı olan i ı deme ükü ııı lülü ğ ü. K ıı rul veya herhangi bir ka ınu
kur ı du ş u taraf ı ndan garanti alt ı na al ı nma ı n ış t ı r. Ayr ı ca halka : ı rş c ı lileeek borçlan ına
araçlar ıııı n fin at ı n ı n belirlenmesinde Kur ı ll'un herhar ı gi I ı ir b ı k ı lir ya da onay yetkisi
yoktur.

111, özet, ihraçç ı bilgi dokürnan ı ve sermaye piyasas ı arac ı notu ile birlikte geçerli bir
izalman ı e oluş turur ve ihraçç ı bilgi dokiin ı am ve sermaye piyasas ı arac ı notunda yer
: ı l,ı n bilgilerin özetini içcrir. 11u nc ı lenle, iizet izal ı na ı neye giri ş olarak okunn ı al ı ve halka
: ı rz e ılilecek borçlann ı a araçlar ı na ili ş kin n at ı rl ı n kararlar ı ihraçç ı bilgi dokiima ı n,
sermay-e piyasas ı arac ı notu ve üzetin bir biitii ıı olarak değcrlendirilmesi sonucu
verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incel ımmesi gereken ihraçç ı bilgi dokiiman ı 20/01/2016 tarihinde,
değ i ş iklikleri içcren güncellenmi ş ihraçç ı bilgi doküman ı ..../..../2016 tarihinde, sermaye
piyasas ı arac ı notu ise ..../..../2016 tarihinde Ortakl ığı m ız ın ve halka arzda sat ışa
arac ı l ı k edecek Şekcr Vat ı r ı m Nlenkul Değerler www.sekerfaktoring.com.tr Ve
‘vsvw.sekeryatirim.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Ayd ı nlatma Platformu
( KAP)'nda (www.kap.govir) yay ı mlanm ış t ı r. Ayrıca ba şvuru yerlerinde incelemeye
aç ı k tutulmaktad ı r.

SPKn' ı m ı n 10'uneu maddesi ıı n ar ı nca, izahnameyi olu ş turan belgeler ‘e bu
belgelerin eklerinde yer a ı lan yanl ış, n an ı lt ı c ı s e eksik bilgilerden kaynaı kla ı nan
zararlardan ihraçç ı sorun ı ludur. Zarar ı n il ı raçç ı dan ta ı nnin edilememesi veya
edilemeyeceğ inin ıı ç ı kça l ı elli oln ı as ı halinde; halka : ıı-z c ı lenler, ihraca arac ı l ı k eden
yetkili kurulu ş , varsa garantör ve il ı raçç ı n ı n yiinctin ı kur ı du üycleri kusurlar ı na ve
durumun gereklerine giire zararlar kendilerine iilçüde sorumludur.
.‘ncak, izal ı nan ı evi olusturan diğer beluıderle I ı irlikte 01:1111(hIÜU takdirde 
an ı lt ı c ı , 111:11:111 CN a tutars ı z ol ı nas ı durun ı u l ı ariç ol ııııı k üzere, sadece özete bı z ıı:d ı

olarz ı k iluililere herhangi bir hukuki sorunduluk viiklenemez. Ba ğuns ı z denctim,
derecelendirme ‘e ı le£,n crIc ıne kurulu ş lar ı gil ı i iz: ı l ı na ı neyi olu ş turan belgelerde yer
almak iizere haz ı rlat ı an raporlar ı haz ı rlayan ki ş i ve kur ım ı lar ıia hat ı rlad ı klar ı
raporlarda yer ala ıı anl ı s, n an ı ll ı c ı ve eksik bilgilerden SPK ıı hiikiin ı leri çerçevesinde
sorumlud ıı r.
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ICISALTN1A VE TANIMLA R

kisahma Tanim
13orsa Istanbul veya 131A$ Bursa Istanbul Ammitn Sirketi
1)1135 Devlet it;13urelatuna Senedi
Ilazine itirkiye Cumhuriyeti I lazine Miistesarligt
ISIN diluslararast N1enkul Ktymet Tantmlama Numarast
KAP Kamuyu Aydinlattua Plationnu
Kurul veya SPK Sermaye Piyasast Kurulu
SPKn 6362 sayth Sennaye Piyasast Kaman!
MKK Merkezi Kaytt Kurulusu
SGMK Sabit Uctirili Menkul Kty met
$eker Yatinm. Aract Kurum ticker Yaurtm Nlenkul Degerler Anunim Sirketi
$irket veya ticker Faktoring veya thrum Seker Faktoring 'lurk Anonim Sirketi
"FRB Tiirkiye Bztnkalar
TC lurk lye Cumhuriyeti
TL Turk I.irast
TTK 6102 sayill Turk 'Hemet Kanunu
"ITSG Türkiye Ticaret Skill Gazetesi
1.. TRS tjluslararast Finansal Itaporlama Sistemi
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thrum

Seker Faktoring A.S. Yetkiliteri

r Ahmet

Sorumlu Olduu Ktstm:

I. OZETIN SORUMLULU6UNU YOKLENEN Ki$1LER
Kanuni yetki ve sorumhduklarmuz dahilinde ve gores I/111Z eereevesinde bu iizette seeklerinde yer alan sorumlu oldw;mmuz krumlarda bultman bilgilerin ve verilerin

gereege uygun oldugunu se iitette ho bilgilerin anlamtm deginireeek nitelikte
cksiklik bultinmamast için her tiirlii makul özenin gösteriIiiii uldugunu beyan ederiz.

R FAKTOnING A.$.

OZETiN TAMAMI

01.08.2016

I lalka Aria Arteddi Eden Yetkili Kurulus
ticker Yattrim Nlenkul Dezgerler A.5. Yetkiliteri

Sorumlu Oldtaftu Ktstm:

Ramazan OZNACAR
Gene! Müdür YardunctstArasturma, Yattrun

Danismanluat, Ku ruin:
Finansman 't

Grup Itafluttat !:/ilNi M N
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2. IIIRACCIYA BILGILER
2.1. ihraemin ticaret um am
Seker Faktoring Anonim $irketi
2.2. ihratNinin hukuki statiisii, tabi °Mugu mevtuat, ihravemin kuruldtott iilkeile iletisim bilgileri

ihramtun Itukuki statiisii: Anonim $irket
Tabi Old ugu Vasa! Nlevzuat : T.0 Kanunlart
ihramnin Ku ruldugu (*Ake: Ttirkiye
Merkez Adresi : Bilytikdere Cad. Metrocity 14 Merkezi No:171 A

B1ok Kat:TEtenterklidinstanbul(Ta
Faks):

Internet Adresi: mAny.sekerfac tort ng.com
Konuya iliflin ay-rmult bilgi ihram bilgi dokilmantrun 5.1.4 nolu maddesinde yetalinaktadtr.

2.3.11hraçoyt se faaliyet giisterilen sektiirfl etkileyen one nt egilimler
Yoktur.

2A.ihracvmm dahil oldugu grup ve grup içiudeki kon urnu hakkintla bilgi
Seker Faktoring A.$., Sekerbank T.A.S. grubuntin Ithansal istirakleri arasinda yeralmaktadir. $irketin %99,99'si $ekerbank ye grubtzna ant ir.
5ekerbank'm Tiirkiye oputda 273 subesi, 2'si Istanbul ye Tsi Anadolteda olmaküzere 9 bölge müdurlugu bulunmaktadtr. Subeleri 71 il ile 97 merkez d141 ilçeye yayilmtsbankantn istirakleri arasinda $eker Faktoring A.5., $eker Yattrim Menkul Degcrler A.5.,Seker Finansal Kiralama A.$., $ekerbank International Banking Unit Ltd., *ekes MortgageFinansman A.5., $ekerbank (Ktbris) Ltd. ye Zahlungsdienste Gmbl I der Sekerbank($ekerbank T.A.S. Odeme 1-lizmetleri Ltd.$ti.) yet almaktadir.
Konuya iliskin aynntili bilgi ihram bilgi dokOmantnin 7.1 nolu maddesinde yet.almaktadir.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri
Yoktur.

2.6. ihraççt hilgi dokihnamnda yer alan finansal tablolara iliskin bagtmsizdenetim raporlarma sart olusturan hususlar hakkmda actklama:
Yoktur.

2.7. Secilmi4 tinansal hilgiler ve faaliyet sonuelan
5eker Faktoring'in bagimstz denetimden gemis 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015yll sonu ve bagunsiz denetimden gegmemi4 31.03.2016 itibariyle temel bilançobilyilkliiklerine asagala yet verilmektedir:
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31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.03.2016
Bzülnı s ı z Ba ğı nı s ı z 13ao2ons ı z Ba ğı nı s ı tFinansal Durum "Fablosu (Bin TL)

Denetinulen Denetim ılen Denetin ı den Denetin ı den
Geç ıniş Geçoı i ş Geçrniş Geçmemi ş

Aktif Kalemler
Faktoring alacaklan 199.228 24 I .548 295.031 270.685
Takipteki faktoring alacaklar ı 36.699 47.851 54.631 57.352
fakipteki thktorin g alaeak kz-ırş ilv;t1 -31.659 -35.208 -40.015 -41164
Xladdi duran varl iklar (net) 13.379 15.475 18.924 18.874
I üaelenn ı i ş ). ergi varligp 1.896 2128 3.363 3.460
Ditier aktifler----- ---- - --------:--.- -- - - 602 1038 - --- 5.551- 8337
Aktif Toplam ı 220145 272.832 337.485 317.844

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.03.2016
Bağı ms ıt Bağons ı z Ba ğı rrıs ız Bafz ı nı s ızPasif Kalemler (Bin TL)

Denetinı den Denetinı den Denetinı den Denetim ılen
Geçmiş Geçmi ş Geçmiş Geç ınemi ş

Alinan Krediler 174.013 227.320 288.470 221.241
Kiralama İş lemlerinden Borçlar 9.831 8.608 7.260 6.902
İ l ı raç edilen menkul k ı n m - _ -etler 10.093 48.551
I )iger Pasif Kale ı nler 1556 2.614 2.850 - 2.088
özkaynaklar 24.652 34.2911 38.905 39.062
Ödenini ş sermaye 16.000 16.000 20.000 20.000
Kar veya Zararda Yeniden
Sm ı lland ı rilmayacak Birikmi ş Dii)er 1.342 3.375 6.993 6.993Kapsaml ı Gelirler veya (liderler
Kar Yedekleri 5.653 7.310 8.315 11.912
1)önem Net Kzir ). eya larari 1.657 7.605 3.597 157
Pasif Topla ın ı 220.145 272.832 337.485 317.844 
Şeker Faktoring'in baguns ı z denetimden geçmi ş 31.12.2013, 31.12.2014 ve 31.12.2015 ile
lıap, ı ms ı z denetimden geçmemi ş 31.03.2015 ve 31.03.2016 itibartyla temel gelir tablosubilytiklüklerine aşağıda yer verilmekteclir:

, .._31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.03.2015 31.03.2016
Ilag ı n ı s ı z Ba ğı n ı s ıı lia t:z ons ıt Ilag ı msrı Bağı nı srz1:elir Tablosu (Ilin T1.)

Denetim ı len Denetin ı den Denefirmlen Denetinulen Denetin ı den
Geçmiş Geç ıniş Geçmiş Geçrnemi ş Geçmemi ş 

Faktorin ız fai ı. gelirleri 26.277 43.845 49.541 9.767 13.058
Faktoring iieret ve

7.151 9.367 2.190 1.691komisyonlar 9.006 
Diğer faaliyet gı:lirleri 504 676 655 103 254
Esas faaliyet giderleri (-) -7.755 -9.124 -10.976 -2.409 -2.636
Finansman giderleri (-) -16.384 -30.865 -38.893 -7,344 -11.256, 
Takipteki alacaklara ili ş kin

-7.628
-
-4.135

- 5.225 -813 -912iitel karşı l ı klar (-) 
Di ğer faalivet giderleriA " -951
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opos:111$

Net faaliyet Kãr veya
2.160 9.721 4.013

1.494 199

Vet-0 karyligt (-) -503 -2.116 -416 -300 -42
Net Minim Kr veva Zaran 1.657 7.605 3.597 1.194

F-
57

$eker Faktoring'in bagunstz denetimden gegmemis 3 Mart 2016 ant hesap dönemine
alt tinansal tablolan ye buna iliskin dipnotlan 02 Mayts 2016 tarihinde KAI'
(https://vt-mv.kap.org.tetr/Bildirim1528818) . 31 Arabi: 2015 yll sonu hesap dtincmine iliskin
tinansal tablolan 02 Mart 2016 tarihinde KAP (https://www.kap.org.tr/a/13ildirim/511128)
adrcslerinde yaytmlanmtstir.

Sirket'in_ 31 AraItk 2014 yil sonu hesap_ dönemine ili§kin Imansal tablolan Sirket
intemet sitesc(htip://www.sekerfactorine.comi2014- DenetimRaporu.pdf);31 Arab!: 2013 )11
sonu hcsap donemine iliskin konsolide linansal tablolan $irket intemet sitesi
(http://www.sekerfactoring.com/2013_DenetimRaporu.pdt)  ye 05 $ubat 2014 tarihinde KAP
(http://svww.kap.gov.tribildirim-sorgulari/bildirim-detavi.aspx?id =335462) adreslerinde
yaytmlanmistir.

Son linansal tablo tarihinden itibaren Seker Faktoring'in tinansal durumu
faaliyetlerinde onemli bir degisiklik olmamtsur.

2.8. ihraeetnin iidcme gUeunun deicterlendirilmesi jerk] linentli olan. ihraceiya
iliskin son zamanlartlit meydana gelmis olaylar Itakkintla /Mgt

Yoktur.

2.9. ihnteeman grup ieerisindeki diftyr bir sirketin n a da irketlerin
faaliyetlerintlen öneinli ölcüde etkilenmesi durumuntla Mt !lust's hahkintla

Yoktur.

2.10. i linumn ana fitaliyet alanlart hakkintla Mitzi

Seker Faktoring A.S, 03 Mart 2000 tarihinde kurulurken. Ilazine Milstesarlig,(ndan
20 Temmuz 2000 tarihinde faaliyet izni alnustir. Kuruldugu tarihte flazine Miistesarhgetun
sorumlulugunda faaliyetlerini siirdilren Sahel, faktoring sirketlerin sermayelerinin ye
kurumsal yönetiminin giiçIendirilmesine yönelik olarak, 10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayth
Resmi Gazetede yaytmlanarak yururluge giren "Finansal Kiralama, Faktoring se Finansman
$irketlerinin Kurulus Ye Faaliyet Esaslan Hakkinda Ykinetmelik" çercevesinde intibak
sürecini tamamlayarak BDDK'nm 20 Eylill 2007 tarih Ye 2322 sayth karan lie Faaliyet izin
Belgesi'ni almista. $irket halen 13 Aralik 2012 tarih Ye 28496 sayth Resmi Gazete'de
yaynnlanarak yururtUe giren 6361 sayth "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman
Sirketleri Kanunu-na (Kanun) tabidir Ye faaliyetlerini bu Kanun Ye 24 Nisan 2013 tarih Ye
28627 sayth Resmi Gazete'de yaytmlanarak yUrOrluge giren "Finansal Kiralama, Faktoring
Finansman Sirketlerinin Kurulus Ye Faaliyet Esaslan Ilakkinda Yonetmelik" (Yönetmelik)
hiikiimleri çercevesinde siadtirmektedir. $irket, yurtiçi Ye uluslararast ticari muameleye
yönelik faktoring hizmetleri verrnektedir. 31 Mart 2016 tarihi itibariyle Sirkeein toplam
calisan saytst 65 kisidir.

Konuya iliskin aynnult bilgi ihratm bilgi doktimantnin 6.1 nolu bölömilnde yer
almaktadir.

2.11. ihravemin yiinetian adt, soyadi. tieztret urn ant.
Niinetint haltimiyetinin kaynagi • k,

https://vt-mv.kap.org.tetr/Bildirim1528818)
http://svww.kap.gov.tribildirim-sorgulari/bildirim-detavi.aspx?id=335462)
http://svww.kap.gov.tribildirim-sorgulari/bildirim-detavi.aspx?id=335462)


Ortakm Sermayedeki Pap Kontroliin
Ticaret Unvant Tutar (TL) Oran (Y0) Kaynagt Tedbirler 

Alumus bir$ekerbank T.A.S. 19.999.986,66 99.99 Pay Sahipligi tedbir yoktur.
, 

Konuya iliskin ay rintill bilgi ihram bilgi doktimantnin 12.4 nolu maddesinde yeralmaktadtr.

2.12. Derecelendirme notu haldunda bilgi
Yoktur.

- 113. Garsibti bakurifire—ri
Yoktur.

2.14. C aran tor hakkmda Uglier
Yoktur.

2.15. YOnetim kurulu üvcleri hakkinda bilgiler
31.03.2016 tarthinde yamlan Gene! Kurul sonmsi Yönetim Kurulu iiyelerine iliskinasaudaki gibitlir.

• di Soyadt

Fmin lErdem

Orhan Karakas

Görevi

Yönetim Kurultt
Ilaskant - Nrluralthas

Yönetim Kurulu
Baskan Vekili

Sun 5 Yilda
Ihraeenla Ustlendip,i

Giireyler

Gorey Stiresi /
SertnayeKahn (;iirev

Pay'
Siiresi

(/o)

3 pl /2 pl 9 ay.

3 yil / 2 pi 9 ay
Redd iissiz Yönetim Kuntlu Oyesi Yönetim Kurultt Oyesi 3 pl / 2 pl 9 ay
Ahmet Ilerigelen Ytinetim Kurulu Oyesi Yönetim Kurulu Oyesi 3 yll / 2 pl 9 ay
!hilt I laydar Yonetim Kurulu Oyesi Yönetim Kurulu Oyesi 3 pl / 2 pl 9 ay
I Itiseyin Serdar In. ' Yönetim Kurulu Oyesi Yonetim Kurulu Oyesi 3 pl / 2 pl 9 ay
Abdullah \hied
Akbulut in '

Yönetim Kurulu Oyesi
- Gene! filar

Yönetim Kurulu Oyesi
— Genel Mild& 3  p1 /2 pl 9 ay

4.) 
26_05.2016 tarihindc Canan Aydm.3l Jan bo5a1an Yönctim Kurvlu C)cligi pro Inc seçamistir.I." 01.03.2015 tarihinde $irket Gcncl MadürlOgh ve Yönetim Kurulu Uycligi gOrewlerinc hatJamvihr. 6361 sap's Kanungcrcgince $irket Cenci Madura. Yönetim Kurulu'rtun dogal Oyesidir.

(••*) Yönctim Kurulu Oyeligine 28.07.2016 tarihi itibartyla ballannoir.

Konuya iIikin aynntill bilgi ihraççci bilgi dtiktimaninin 10.2.1 nolu maddelerinde yeralmaktadir.

2.16. liagimstz denctim ye bagimsw denetim kuruluw hakkinda
$eker Faktorintein 31.12.2013. 31.12.2014 ye 31.12.2015 ph hesap dünemine tinansaltablolanna iliskin bagunsiz denetim raportt Akis Bagimsti Denetim ve Serbest MuhasebeeilikMali Miisavirlik A.$. tantlindan havarlann .,4 y4.01tunItt,giirtis Veriliiii;tir.

Sorumlu ,ortak ba§denetei: .. I••/ iC.:... . /,
V
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Orhan Akova (31.12.2015)

Erdal Tikmak (31.12.2013 ye 31.12.2014)
Bagiinsiz Denctim Kurulusu Adres:
Akis Bagimsiz Demetint ye Serbest Muhasebecilik Mali Milsavirlik
Kavacik Rilzgarli Bake N4ah. Kayak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul

3. IIIRAc ED1LECEK 130R(71,ANNR ARACLARINA 'LASKIN Bil.GILER
3.1.ihrac cdilecck borclanina araclan lie
Sirketimiz taratindan 179 gun vadeli iSkOntalu 50.000.000 TL nominal degcrli tmnolar

"e'f"'"- ihra4 edilecektir.

Konuya iliskin ayrintili bilgi sermaye piyasasi aract minimal 4. böltlintinde yer
almaktadir.

3.2.13orclanina ar:tçi;iriniri liangi para birimine göre ihrm; tiildii hakkinda
Borçlanina araçlan Turk Liras) cinsinden satisa sunulaeaktir.
3.3. Halka art edilecek borelimma araelan tiicriiiiv, hor,danina aracmin devir ve

tetlasuiunu keadaviei Vtya borelanma aracim alanlarn 11:11:larm 1.tillanniasina engel
olatak kayitlarin t wining) huinnmadn;ona iliskin

Yoktur.

3.4. 1111raç edilecek horclanma :Lt . :1 031-mm alit-tint:Eva saglathgt haklar,
haklann kullamni esaslar e hu haklara iIikin Lisatlamalar lie derecelendirme notlan:

Borçlanma araci yatinnicilan, ihraci genxklestircn Sirkee in alacaklisi konumunda
olup. Sirket aktitleri Otani& alacaklanndan (anapara ye fait) baska Hr hakka sahip
degildirler. Yannincilar, ihray edilccek borclainna artwlari igin belirtilen hesaplama ytintemi
lie hcsaplanacak anapara Ye faizlerini, tide= gtinti almaya hak kazanacaklardtr.

Seker Faktoring'in bon:lama arzwlanni satin alacak yatinincilar, S i cker Faktoring'in
kar zarar riskine ye yönetimine katilamaz. Borclannia arnlarini satin alacak yatinincilarin
anapara ye faiz alacagi disinda iltraixt ilzerinde baska bir hakki yoktur.

Konuya iliskin ayrintill bilgi sermaye piyasasi araci notimun 4.6 nolu maddcsinde ycr
almaktadir.

3.5. I fait oram ye tidenecek faize iliskin esaslar:

a) Nom Mal fait ora nu:

Bonolar iskontolu olarak ihrac edilecclair. Ihraç cdilecek bonolarda vade baslangic iarihi,
borglanma araçlannin (sans sontwlannin kesinlcsmesini takiben) yatininci hesaplanna
aktanlmaya baslandigi ilk gtin olacaktir. 12 Agustos 2016 tarihi bonlann yatirunci hesaplannaaktarildigi gündilr. Halka arzdan lxmo almaya hak kazanan tUrn yatinmcilar icin bonolann vade
baslangn; tariln 12 Agustos 2016'dir.
!brag edilecek olan 1 79 g(in vadeli bononun basit fait °rani = hesaplanmasmda, bononun nihaitiyati 93.791 olarak belirlemnis olup bonontin bash fait oram %13.50, bilesik fait orani%13.96 olacaktir.

b) Borclanina aracinin yadesiNikittstlilirtits,,, 
179 Giin varteli iskontolu bonoiar ;sty>

, (1 3 0,ths 232i
" _



Vade Baş lang ı ç Tarihi: 12.08.2016
Vadc Sonu: 07.02.2017 

olacakt ı r.

c) Kupon üdeme taribleri ile faitin ne zaman iidenn ı eye ba ş lamı ca ğı , son ddemetarihleri:

İ hraç edilecek 179 gün vadeli bonolar iskont ıı lu ihraç edilecek olup. kupon kidemesibulunmamaktad ı r. Bonoları n faiz ödemeleri vade sıı nunda anapara ile birlikte tek seferdegerçekleştirilecektir.

d> Faizin degişkosolmast durumunda, dayandıgı gösterge_ falz oran—ı :_

Degi şken faiz uygulanmayacakt ı r. Bonolar iskontolu olarak sabit faiz ile ihraçedilecektir. İ hraç edilecek olan 179 gün vadeli bononun basit t'aiz oran ı n ı n hesaplanmas ı nda.bono ı um nihai liyat ı 93,791 olarak belirlenecek olup elde edilecek faiz oran ı , bononun vadesom ı nda birin ı tiyat ı n ı 100 TL nominal degcre ula ş t ı racak faiz esas al ı nacakt ı r. İ lgli bononun,virgülden sonra iki haneye yuvarlan ın ış basit faiz ora ı n %13,50, bile ş ik faiz oran ı %13.96olacakt ı r.

e) Flalka arı edilecek borçlann ı a araçlar ı n ı n n ı ll ı k getiri oran ı :
İ hraç edilecek olan 179 gün vadeli bononun hasit faiz oran ı %13,50, bile ş ik faizoran ı 

<
Y013,96 olacakt ı r.
f) Borçlanma arac ı sahipleri temsilcileri hakk ı nda Yoktur.
g) F'aiz üdemesinin türev bir k ı sm ıııııı oln ı as ı dur ınnunda, yat ı r ı m ı n degerinindayanak arac ı n degerinden, iiıellikle risklerin aç ı k bir şekilde ortaya ç ı kt ı g ı durundardanas ı l etkilendigi hakk ı nda bilgi:
Yoktur.

3.6. Borçlann ı a araçlann ı n borsad: ı i ş lem görmcsine ili;kin csaslar ile i ş lemgiirme tarit ı leri:

Halka arz., ihrac ı gerçekleşen borçlanma araçlar ı n ı n Borsa
.
da i ş lem görecegianlam ı na gelmemekte olup. Borsa istanbul A.S Kotasyon Yönergesi'nin 17 nci maddesine(ldtp://wsvıv.borsaistanbulcomidocsidefault-source/yonergeleriborsa-istanbul-kotasyon-yoner

g
esi.pdt

ş
.)sfırrsn=14) göre semmye piyasas ı araçlar ı n ı n sat ışı tamamlanan k ı sm ı KAP'tayap ı laeak cluyuruyu takiben Borçlannıa Araçlar ı Piyasas ı nda i ş le ın gönneye baş lamas ıbeklenmektedir.

K ıııııı ya ili şkin ayr ı nt ı ll Iı ilgi ser ınaye piyasas ı arac ı not ımun 6.1 no'l ıı maddesindeyer almaktad ı r.

4. R İSK FAKTÖRLER İ
İ l ı raçç ı n ı n horçlan ı na araçlar ı na ili ş kin ükiimlülüklerir ı i yerine getirmegücünü etkileyebileeek riskler

Sermaye riski;
Finansal Kiralanıa. Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Kurulu ş ve Faaliyet Esaslar ıflakk ında Yönetmelik geregi şirketlerin gsgari s'rknaye standart ıı ran ı % 3 olarakhelirlenmi ştir. Bu oran ı n tuıt ımı lmas ı vc id

g
me.ett

g
il ı nes ı zorunludur.
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Bankactlik Dfizenleme ve Deneticmc Kurulu. sirketin aktif yapisint ve mali btinyesini dikkatcalarak standart oranm artinlmasint veya sirket bazinda farkh oranlann uygulanmasintkararlastirabilir.
Standart oram saglayamayan sirket, bu orant tuttuntncaya kadar yeni bir tinansal kiralama,faktoring veya finansman sözlesmesi yapamaz.
$irket'in 31.03.2016 tarihi itibari lie standart cram % 12,24'tür (31 Araltk 2015: % 10,80).Sirketin bu rasyoyu yakalayamamast 'gin tnevcut özkaynaklartna göre toplam aktitlerinin %308,0 oramnda artmast gerekmektedir.
Sirket'in 31.03.2016 itibariyle özkaynak toplami 39.062 bin II, seviyesinde (31.12.2015:38.905 bin TL ve 31.12.2014: 34.290 bin IL) bulunurken, özkaynak/berc cram 31.03.2016itibariyle 0

/-14,08-(34.-11.2015: %13.14 vc 31.12.20 It
-
 %14.51) seviyesiiide bulunmaktadir.Piyasa riski; Faaliyetleri nedeniyle $irket, döviz kurundaki ve faiz oranindaki degisikliklerilc ilgili finansal risklere maruz kalmaktadir. $irket diizeyinde karsilastIan piyasa riskleri,duyarlilik analizleri esasina görc Oletilmektedir. Can dfinemde $irket'in maruz kaltitgi piyasariskinde ya da karsilasilan riskleri de ails yfinteminde veya bu riskleri mull öldfigtine dairkullandigi yontemde, önceki seneyc göre bir degisiklik olmanustir.

Kur risk; Yabanci pan cinsinden islemler. kur riskinin olusmasma sebebiyet verrnektedir.$irket faaliyetlerinin ve finansman anlasmalarinin nakit alcislannin sonucunda onaya etkankur riskini dtizenli clank kontrol etmektedir. 31 Mart 2016 tarihi itibanyla. $irket'in dovizvarlik veya yfildimlifitigfi bultinmaniaktadtr (31 Aralik 2015: Yoktur, 31 Aralak 2014:Yoktur.).

Faiz ()rant riski; Sirket sabit faiz oranlan fizerinden bordanmaktadtr. Degiskcn faizli ihracedilen iizel sektör tahvil satin Ants, bilancosunun aktif - pasif vade uyumunu giizeterek 3ayda bir kupon Memel' degisken faiz secenegini tercih etmis, bäylelikle faiz °rani riskiniartimumayi hedeflemistir. Sirker III eiddi bir faiz °rant riski bulunmamaktathr.
Kredi risk; $irket, yalnizea kredi gilvenirliligi olan taratlarla islemlerini gerceklestirme yemfimkiin oldugu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azahmaya9alismaktachr. Sirket'in maruz kaldigt kredi riskieri 

y
e milsterilerin kredi dereceleri devamliolarak izlenmektedir. Kredi riski. mfisteriler icin belirlenen 

y
e Yönetim Kurulu taratindanbelirlenen sinirlar aractliglyla kontrol edilmektedir. $irket' in 31.03.2016, 31.12.2015 ye31.12.2014 dönemleri itibariyle tinansal ante tfirlerine göre maruz kaldigi kredi riskleridagilinunt gösteren tablolar lie detayli bilgiler Hiram bilgi doktimaninin 4.1. maddesinde"kredi riski" basligt alunda verilmistir.

Likidite riski; $irket'in varliklartm uygun 
y
ade ve oranlarda fonlayamamast haricinde birvarligt makul bir tiyat 

y
e uygun bir zaman dilimi idnde likit duruma getirememe risklerinikapsamaktadir. $irket yfinetimi. ktsa, orta, uzun vadeli fonlama 

y
e likiditc gereklilikleri icin,uygun bir likiditc riski yönetimi olusturmustur. $irket, tahmini 

y
e fill nakit akimlarint dtizenliolarak takip ederek ve linansal varliklann 

y
e yfik(iniltiliiklerin vadelerinin eslestirilmesiyoluyla yeterli fonlann 

y
e borelanma rezervinin devammi saglayarak, likidite riskini ',MerinSirkerin 31.03.2016, 31.12.2015 Ye 31.12.2014 dtinernleri itibariyle aktif Ye pasif kalemlerinkalan vadelerine göre dagilimint gösteren tablolar ile have delay!) bilgiler Hiram bilgidokiimantrun 4.1.maddesinde "likidite riski" basligt alunda verilmistir.

Operasyonel risk; Operasyonel risk; ig siirederin. sistemlerin veya insan kaynaklanninyetersizliginden veya bunlann basansiz yilnitfilmesinden kaynaklanan zarar etme olasthindir. iis stirederinden kaynakl an riskier. hata . ve usulsMaklerin iç kontrollerde gözden kaemast.bilvi teknoloji sister  rindeki aksakliCv5.....-.awalar. personelin sfirederle ilgili sorunlan---,
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öngöremeyip bu aksakliklar ortaya oktiginda gerckli önlemlerin z.amaninda Ye tam olarak
altnamamasindan atártli ortaya okabilecek zarartan trade eder. Aynca, deprem, yangin Ye sel
gibi klaketlerden veya teror saldinlan gibi di s etkenlerden dolayi $irket'in maruz
kalabilecegi zarar olasiligidir. Sirket kendi ic siirecleri. personelleri ye °Iasi hariei olaylardan
kaynaklanan operasyonel riskier nedentyle maddi kayiplara maruz kalabilir.
Strateji riski; Strateji riski; biiyiime stratejisinin belirlenmesinde firsatlann yeterince
belirlenememesi, $irket faaliyetlerini etkileyebilecek °last tehditlerin yeterince
degerlendirilememesi. biiyilme icin gereken (malt, fiziki, bescri ve teknik) altyapmin ye
organizasyon yapisinin yetersizligi unsurlanndan dolayi Sirkerin maruz kalabilecegi zarar
olasiligtchr.

-----itibarr risk4:
-• Molted Itt•reTtrakkeT othriteleri gibi taraRann.. $irket

halckmdaki olumsuz düstinceleri ya da yasal diizenlemelere uygun dztvraniltnamasi sonnet'
kamuoyunda $irket'e duyulan gilvenin azalmasi ya da negatif kamuoyu olusmasindan data)/
$irket'in maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. $irkete duyulan gilvenin azalmasi dolaytstyla
sirket maddi kapplara maruz kalabilir.

4.2. Diger riskier hakkmdaki temel bilgiler
Rekabet riski; Sirket diger laktoring sirketlerinden kaynaklanan rekabetle karsi karsiyadir.
Gelecekte mevcut rakiplerin buyurnesi ile ya da yeni rakiplerin pazara girmesi durumunda
Sirket faaliyet alannu korumak ya da biiyiitinek iOn kcir marjlanni azahmak ya da ek kredi
riski kahul etmek durumunda kalabilir.
Kiiresel Piyasalardaki Gelismeler riski; Bazi (ilkelerin krcdi itibanna yoneiik artan
endiseler, global olarak borclanma maliyetlerinin artmasina yol agabilirken. dis piyasalar
kaynakli ekonotnik durgunluk iilkemiz ekonomisinde de yavaslamaya yol aeabilir. Bu durum.
$irker in hem tinansman maliyetlerine, hem de is hacmine olumsuz yansiyabilir. Bu tiir
oluinsuz yansimalar, Sirker in faaliyet karliligt, likiditesi ye finansmztn maliyetlerinde
olumsuz etkilere yol
Meyzuattaki degisiklikler riski; BDDK gözetimine ye Turk tnevzuattna tábi olan Sirket.
geleeekte olabilecek tnevzuat degisikliklerini tahmin ye kontrol cdemeyebilir$irket,
meyzuattaki °Iasi degisiklikler sonucunda ek karsilik ayirmak ya da eeza ildemek
mecburiyetinde kahrsa btt durum Sirketin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

4.3. ihraç edilecek borglanma araclarina iliskin riskier hakkindaki temel

Piyasa riski:

tkincil piyasada islem gören borclanma arglannin fiyatlan, piyasa faiz oranlarindaki
dalgalantnalara bagli olarak degiskenlik gösterebilir.
Borclannta araclan ihrac edildikten (satildiktan) sonra. bu araOann thiz oram $eker
Faktoring'in operasyonel sonuclanna. faaliyet gösterilen sektördeki gelistnelere,
mevzuata yönelik dithenlemelere ve ekonomik beklentilere bagli olaralc, isbu duyuru lie ilan
edilen faiz oranindan farkli olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Aynca. son yillarda küresel
piyasalarda yasanan dalgalanmalann yeniden yasanmasi halinde ihrac edileeek borclanma
araelannin piyasa flyati. ihracodan bagimsiz olarak olumsuz etkilenehilir. BOylece borelanma
araglarmin itfa tarihine kadar olan degeri, faiz oranlarindaki degisimlere bag!' olarak

•degisebilecektir.
Baska hir deyisle ihr edildikten simth Isor,Ohntna • araclannin fiyatt ikineil piyasa
1: 94n1T51?nda • zirz ve frbc gore helirleneceititir. - Thravonin kredi deáerliliginden bagimsiz
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olarak piyasadaki faiz °rant:tri m genet seviyesindeki arttslar horglanma araglartmn piyasatiyatint (1001110 yonde, latz oranlartndaki geriletneler 1st borglanma araglartrun piyasafiyatint antral yönde etki gösterecektir. Bu gergevede, genet piyasa riski, piyasadaki faizoranlannin genet seviyesinde yasanan ants veya azalislar nedeniyle ikincil piyasa fiyatlanndaolusabileeek degiiktikleri ifade etmektedir. Borelanma araglanni vade sonuna kadar elindetutan yatinmellar, vade sonunda www.sekerfaktnring.com adresli $eker Faktoring'inInternet sitesi Ye KAP'ta (wins .kan.govir) ilan edilen faiz orant ilzerinden faiz geliri tideedeceklerdir.

Odememe riski:
Ihraggitun temerrikle dilsmesi ye vade tarthindeki yokamhtlitgittni yerine getirementesindenkaymtklanan risktir. Bu durumda borylmuna araet yatinmetsmin yattrchgt anaparayi ve faizini-kaybetme- riski— meycumm. Borsa tararindan berglanma arael saticisinin Odemeyfiktimlithiganil yerine getirememesi duru m igin bir garanti verilmemektedir. Ihrag edileeckhorglanma araglan TMSF'na tahi hir (kiln °Imam, *INSI rnitt herhangi hit iideme garantisiyoktur.
Ihragginin, borglamna araglartnin anapara ye faizini odeyentemesi durtimunda yattrtmeilar.horcun anapara ye faizini yargi yoluna basvurtnak suretiyle de tahsil edehilirler.
Likidite riski:
Borglanma araglannm sans sonrasinda 131A5'in ilgili pazannda kote olarak 'stem görmeyebaslamast beklenmektedir; aneak borglanma araglart igin aktif hir ahm-satun piyasastolusmayahilir. 1hraggi kredi dunimundan bagunsit olarak ;diet ye satteilann piyasayakattlumnin dösmesi sebebiyle islem hacimlerinin dilsmesi ye piyasa derinliginin yetersizkalmasi ihraca iii kin likidite riskini ortaya gikarabilir. I.ikidite riski borglannitt araglanninvadesi dolmadan ikincil piyasada sattnak isteyen yatinmetlar igin borglantna araglanntistedikleri an satamamalan ya da ederinden &silk hir tiyata satmalanna yol agabilir.

Mevzuat Riski:
Borglantna araglannin halka arz edildigi dönemden soma yasal met/mutt ye dilzenleyiciotoritelerin dazenlemelerintle meydana gelen degisiklikler hoglanma araglanna iliskin riskolusturabilir.

floret:nun:I araglarmin Likiditesinin Yatirtmein tit Flunk Buliman Ttitara OlarakKoala:imam Riski:
1hrag edilecek borglatuna araglannin islem görecegi piyasada yaptlacak islem miktarlan Heilgili alt limitler bulunmaktadtr.
Borsa Istanbul Borglanma Araglan Piyasast Yonetmeligi'ne gore soz konusu alt limider Borst'Yönetim Kurulu taralindan helirlenecektir. Bu kapsamda 23.05.2013 tarihli ye 427 sayiltGenelge uyannca emirler isleme konu menkul loymetin nominal degerleri itihanyla minimumemir hilyaklügil Ye katlan seklinde iletilir. Yilriirliikteki minimum ye maksimum nominalemir hitylikliikleri kapsaminda horglantna araglan igin 10.000 n minimum vc 10.000.000maksimum nominal emir bilyükliikleri gegerli olacaktir.
Yatinmetnin halka arzdan sonra sahip oldugu borglanma araglannin hu alt limiderin altindakalmast durumunda borglanma araglannin hu piyasada satilmast imkanstz hale gelehilir.
Tasfiye Durtimunda Borglantna Araglarmin Diger Alaeaklara Core StralamasindanKaynaklanan Risk:

,
Borglanma araglan. Icravit itlas Kanu hisiAin4+eit bakunindan adi bore senedi hiikiimlerinetabidirler. Yitrikliikteki Xra ‘e has evzu . 'ilaiiigst. tatitlisten adi % .e rehinli alacakhlann\z? I/ .

)•, \ o , *Hsi ü 3 wit, frwi.
. /- \it „ , N ,;:t.

. • - - -- - -

http://www.sekerfaktnring.com


s ı ras ı aşag ı daki gibidir. Borçlanma araçlar ı bu s ı ralamada 4. s ı rada, teminats ı z bulunanalacaklar aras ı nda yer almaktad ı r.

I- iflas ınasrafiarı ve ifias ınasas ı n ı n borçlar ı bütün alacakl ı lardan önce ve tam olaraködenir. (11K md. 248)

2- Bir mal ı n ayn ı ndan dogan kamu alacaklar ı (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri,veraset ve in ı ikal vergisi vb.) (IIK md. 206/1)
3- Rehinle temin edilmi ş alacaklar (IIK md. 206/1)
4- Bundan sonra gel ınek üzere: teminatl ı olup da rehil ı le karşı lanmam ış olan veyateminats ı z bul ıman alacaklar masa ı nallarm ı n sat ış tutar ı ndan, dördüncü s ırada i ıntiyazIt- olmayıut diğer biltiln alacaklar ile verilmek üzerc kaydolunur. (11K md. 206/4)

Vergi Riski:
Borçlan ı na araçlar ı n ı n gelir ve al ı m/sat ı m katançlan sermaye piyasas ı arac ı notun ım 9 nol ıımaddesinde aç ı klanan vergilendirme esaslar ı na tabidir. Bu esaslardaki degi ş imlere bagl ıolarak yat ı rı mc ı lar ı n elde edecegi net getiriler degi şebilir ve buna bagl ı olarak borçlann ı aaraçlar ı n ı n 1iyat ı nda degi ş iklikler olabilir.

Konuya ili şkin ayr ı nt ı l ı bilgi ihraçç ı bilgi doktl ımm ı n ı n 4., sermaye piyasas ı arac ınotunun ise 2. bölümünde yer almaktad ı r.
5. HALKA AIZZA İ L İŞ K İ N 1311.C İ LEIZ

5.1.1Ialka artm gerekçesi ve halka arz gelirleri ıı i ıı kulla ıııın yerleri
H ı zl ı büyümesini sürdüren faktoring sektöründe faaliyet gösteren Şeker Faktoringlin,büyümesine paralel olarak, sektörde artan fı rsatlar ı degerlendirmek için kaynak ihtiyac ı daartmaktad ı r. Kaynak ihtiyae ı n ı , özkaynaklar haricinde banka ve benzeri kredi kun ı lu ş lar ı ndankulland ı g ı kredilerden karşı lamakta olan Ş irket, kaynak çe şitliligini saglamak ve ihtiyaçduydugu ilave kaynag ı karşı lamak amac ı yla, toplam 100.000.000 

.
1

.
1. tutar ı ndaki ihraç tavan ıkapsam ı nda ihrac ı planlanan 50.000.000 TL nominal tutarl ı borçlan ı na araçlar ı ndan eldeedilecek fonu faktoring faaliyetleri içerisinde mü şterilerine faktoring hiz ıneti sunarakkullanmay ı planlamaktad ı r.

Konuya ili şkin ayr ı nt ı l ı bilgi sermaye piyasas ı arac ı notun ım 3.2 no'lu maddesinde yeralmaktad ı r.

5.2. Halka arza ili şkin temel bilgiler
Şeker Faktoring'in, 179 gün vadeli iskontolu 50.000.000 TL nominal degerli bonolar ı08-09-10 Agustos 2016 tariblerinde halka arz yoluyla ihraç edilecektir.

Borçlanma araçlar ı halka arz ı nda sat ış, Şeker Yat ı rı m ve Şeker Yat ı r ı m ile Emiriletimine Arac ı l ı k Sözleşmesi bulunan Şekerbank T.A. Ş . (Şekerbank) şubeleri tarafindanSennaye Piyasas ı Kurulu'nun (SPK) 11 -5.2 "Sermaye Piyasas ı Araçlar ı n ı n Sat ışı Tebligi"ndetan ı mlanan talep toplama yönteminden sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullan ı larakgerçekleştirilecektir.

Konuya ili şkin ayr ı nt ı l ı bilgi semmye piyasas ı arac ı notunun 5.1 no'lu maddesindeyer almaktad ı r.

5.3. NlenfaatIer h
•
kk ı nda bilgi

Halka arz ile ilgili menfaat saglayealşıi(ji.ş i ve/veya kun ı m yoktur.
Konuya ili şkin ayint ı l ı bilgi sermaveptyösas ı arac ı nott ı nun 3.1 no'lu ııı addesinde yeralmaktad ı r. rıl ı •..ıre i n
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5.4. Ila[ha :trztlati talepte hultman yattrinicilarin katlatiacaat tlialiyetleritakkintla bilgi

Yatinmcilann söz konusu Bordanma aract ihract kapsaminda hesap twma,boNlanma arat;lartmn MKK'ya virtnan iicreti. yatinmetnin baska aract kundustaki hesabmasimian iicreti ye EFT iicretleri talcp edilmeyecektir. MKK taralindan alman saklama yehesap isletim ilcreti musterilerden tahsil edilecektir.
Konuya iliskin ayrtntilt bilgi sermaye piyasAst aract notunun 5.6. no • Itt maddesindeyer almaktadir.
Borglanma araçlanna iliskin vergilendirme esaslan semmye piyasast aract nottinunMaddc 9 'BORcLANfrIA__u ARAcLARL iLE_ ILGILI- VERGILENDIRME ESASLARI'- _ __ __lusnunda
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