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ŞEKER FAKTORİNG ANON İM ŞİRKETİ
Özet

Bu özet, Sermaye Piyasas ı Kurulu (Kurul)'nca ....../....../2017 tarihinde
onaylanm ış t ı r.

Ortakhğım ız ı n toplam 55.000.000 TL tutarındaki ihraç tavan ı kapsam ındaki
borçlanma araçlar ı ndan ilk etapta halka arı edilecek k ı sm ı n tutar ı henüz
belirlenmemiş olup, bu tutar daha sonra belirlenecektir.

Özetin onaylanmas ı, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü
anlam ına gelmeyece ği gibi, söz konusu borçlanma araçlar ına ili ş kin bir tavsiye olarak
da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlar ına ili ş kin
ihraçç ı n ın yat ı r ı mc ı lara karşı olan ödeme yükümlülü ğü, Kurul veya herhangi bir
kamu kurulu şu tarafından garanti alt ına al ınmam ış t ı r. Ayr ı ca halka arz edilecek
borçlanma araçlar ı n ı n fiyat ı n ı n belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihraçç ı bilgi doküman' ve sermaye piyasas ı arac ı notu ile birlikte geçerli
bir izahname olu şturur ve ihraçç ı bilgi doküman' ve sermaye piyasas ı arac ı notunda
yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giri ş olarak okunmal ı ve
halka arz edilecek borçlanma araçlar ı na ili şkin yat ı r ı m kararlar ı ihraçç ı bilgi
doküman', sermaye piyasas ı arac ı notu ve özetin bir bütün olarak de ğerlendirilmesi
sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraçç ı bilgi doküman], sermaye piyasas ı
arac ı notu ..../..../2017 tarihinde Ortaklığı m ız ın ve halka arzda satışa arac ı l ık edecek
Şeker Yat ı r ım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekerfaktoring.com.tr ve
www.sekeryatirim.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Ayd ı nlatma Platformu
(KAP)' nda (www.kap.org.tr) yay ı mlanm ış tı r. Ayr ıca başvuru yerlerinde incelemeye
aç ı k tutulmaktad ı r.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyar ınca, izahnameyi olu şturan belgeler ve bu
belgelerin eklerinde yer alan yanl ış, yan ı lt ı c ı ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlarffim ihraçç ı sorumludur. Zarar ı n ihraçç ıdan tazmin edilememesi veya
edilemeyece ğinin aç ıkça belli olmas ı halinde; halka arı edenler, ihraca arac ı l ı k eden
yetkili kuruluş , varsa garantör ve ihraçç ı n ı n yönetim kurulu üyeleri kusurlar ı na ve
durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildi ği ölçüde sorumludur.
Ancak, izahnamevi olu şturan diğer belgelerle birlikte okundu;ğu takdirde özetin 
yan ı lt ı c ı , hatal ı veya tutars ı z olmas ı durumu hariç olmak iizere, sadece iizete ba ğ l ı 
olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk vüklenemez. Ba ğı ms ız denetim,
derecelendirme ve de ğerleme kurulu ş lar ı gibi izahnameyi olu ş turan belgelerde yer
almak üzere haz ı rlanan raporlar' haz ı rlayan ki ş i ve kurumlar da haz ı rlad ı kları
raporlarda yer alan yanl ış , yan ı lt ı c ı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde
sorumludur.
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Seker Faktoring A.S. Yetkilileri Sorumlu Oldugu

Halit Haydar YILDIZ
Yonetim Kurulu f1yesi

KER F ORiNG A
Biiyu ere C.. No: 171 Metrocity A Blok Kut 7
Esentepe- Sisli - Istanbul Tel: 0212 292 74 10
Tic. Sic. 434431 Bo§azici (or. VD. 8010191040

www.sekerfactoring.com

05.06.2017

OZETiN TAMAMI

Orhan KARAKA$
Yonetim Kurulu

n I Mfidiir

I. OZETIN SORUMLULU6UNU YUKLENEN IdSILER

Kanuni yetki ye sorumluluklarmuz dahilinde ye gorevimiz cercevesinde bu iizette
ye eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz lommlarda bulunan bilgilerin ye verilerin
gercege uygun oldugunu ye iizette bu bilgilerin anlamim degistirecek nitelikte bir
eksiklik bulunmamasi icin her thrill makul ozenin gosterilmis oldugunu beyan ederiz.

Halka Arza Aracihk Eden Yetkili Kurulus

Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. Yetkilileri
Sorumlu Oldugu

Ramazan oZNACAR
Gelid Miidiir Yardinicisi

Kadir TEZELLER
Arastirma, Yati rim

Damsmanhal, Kurumsal
Finansman

Grup Balkant
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2. IHRAccIYA iLiSKIN BILGILER

2.1. ihraccumn ticaret unvam

Seker Faktoring Anonim Sirketi

2.2. ihraccmm hukuki statiisii, tabi oldugu mevzuat, ihraccimn kuruldugu iilke
ile iletisim bilgileri

ihraccmm hukuki statusii: Anonim Sirket
Tabi Oldugu Yasal Mevzuat : T.0 Kanunlan
Ihraccmm Kuruldugu ake: Turkiye
Merkez Adresi : Baytikdere Cad. Metrocity is Merkezi No:171

A Blok Kat:7 Esentepe-Sili/istanbul
(Tel): 0212 292 74 10
(Faks): 0212 292 74 11-12
Internet Adresi: www.sekerfactoring.com

Konuya ili§kin aynntili bilgi ihracci bilgi doldimanmin 5.1.4 no'lu tnaddesinde yer
almaktadir.

2.3.ihraccip ye faaliyet gosterilen sektiirii etkileyen onemli egilimler

Yoktur.

2.4.ihraccumn dahil oldugu grup ye grup icindeki konumu hakkmda bilgi

$eker Faktoring A.$., Sekerbank T.A.S. grubunun finansal 4tirak1eri arasinda yer
almaktadir. Sirketin %99,99'si Sekerbank ye grubuna aittir.

Sekerbank'm Turkiye capmda 273 ubesi, 2'si Istanbul ye 7'si Anadolu'da olmak tizere
9 bolge mudurlugu bulunmaktadir. Subeleri 71 il ile 97 merkez dii ilceye yayilnu§ bankanin
4tirak1eri arasmda Seker Faktoring A.S., Seker Yatinm Menkul Degerler A.S., Seker Finansal
Kiralama A.S., Sekerbank International Banking Unit Ltd., Seker Finansman A.S., Sekerbank
(Kibns) Ltd., Seker Proje Geli§tirme ye Gayrimenkul Yatinm A.S. ye Zahlungsdienste GmbH
der Sekerbank T.A.S. (Sekerbank T.A.S. Odeme Hizmetleri Ltd.Sti.) yer almaktadir.

Konuya i1ikin aynntili bilgi ihracci bilgi dokumanmin 7.1 no'lu maddesinde yer
almaktadir.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

2.6. ihracci bilgi dokiimaninda yer alan finansal tablolara ilikin bagimsiz
denetim raporlarina sart olusturan hususlar hakkinda aciklama:

Yoktur.

2.7. Secilmis finansal bilgiler ve faaliyet sonuclari

Seker Faktoring'in 31.12.2015 ye 31.12.2016 tarihleri itibanyla temel bilanco buytikliiklerine
apgida yer verilmektedir:

Aktif Kalemler (Bin TL) 31.12.2015
Bagimsiz

Denetimden
Gecmis

31.12.2016
Baaunsizt-,

Denetimden
Gecmis

Nakit degerler 6
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Gerçeğe Uygun değer Fark ı K/Z'a
Yans ı t ı lan FV(Net)
Bankalar 372 290
Sat ı lmaya haz ı r tinansal varl ı klar 361 361
Faktoring alacaklar ı 295.031 279.079
Takipteki faktoring alacaklar ı 54.631 61.404
Takipteki faktoring alacak kar şı l ığı (40.015) (25.517)
Maddi duran varl ı klar (net) 18.924 32.755
Maddi olmayan duran varl ı klar (net) 31 97

Ertelenmi ş vergi varl ığı 3.363 7.761
Di ğer aktifler 4.781 14.292
Aktif Toplam ı 337.485 370.383

Pasif Kalemler (Bin TL) 31.12.2015
Bağı ms ız

Denetimden
Geçmi ş

31.12.2016
Bağı ms ız

Denetimden
Geçmiş

Al ı nan Krediler 288.470 225.864
Kiralama i ş lemlerinden Borçlar 7.260 22.663
Ihraç edilen menkul k ı ymetler 62.849
Faktoring borçlan 739 503
Muhtelif borçlar 384 5.044
Ödenecek vergi ve yükümlülükler 723 630
Borç ve gider karşı l ı kları 1.004 979

Özkaynaklar 38.905 51.851
Ödenmi ş sermaye 20.000 50.000
Kâr veya Zararda Yeniden
S ı n ı fland ı rı lmayacak Birikmi ş Diğer
Kapsaml ı Gelirler veya Giderler

6.993 (132)

Kar Yedekleri 8.315 6.912
Geçmi ş Y ı llar Kâr veya Zarar ı _

Dönem Net Kâr veya Zarar ı 3.597 (4.929)
Pasif Toplam ı 337.485 370.383

Ş irketin 31.12.2015 ve 31.12.2016 tarihleri itibar ı yla seçilmi ş gelir tablosu kalemlerine aşağı da
er verilmektedir:

Gelir Tablosu (Bin TL)

31.12.2015
Ba ğı ms ız

Denetimden
Geçmi ş

31.12.2016
Ba ğı ms ız

Denetimden
Geçmiş

Faktoring faiz gelirleri 49.541 39.307

Faktoring ücret ve komisyonlar 9.006 6.423

Di ğer faaliyet gelirleri 655 14.763
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Esas faaliyet giderleri (-) (10.976) (12.364)

Finansman giderleri (-) (38.393) (42.954)
Takipteki alacaklara Riskin ozel
karsiliklar (-)

(5.225) (14.313)

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

Net faaliyet Kir veya Zaran 4.013 (9.261)
Vergi karsilii,-,h (-) (416) 4.332

Net diinem Kir veya Zarari 3.597 (4.929)

5eker Faktoring'in bag,imsiz denetimden gecmis 31 Aralik 2016 yil sonu hesap
donemine ait finansal tablolan ye buna i1ikin dipnotlan 28.02.2017 tarihinde KAP
(https://www.kap.org.tritr/Bildirim/589530)31 Aral ik 2015 yil sonu hesap donemine iliskin
finansal tablolan 02.03.2016 tarihinde KAP (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/511128)
adreslerinde yayimlanmistir.

Son finansal tablo tarihinden itibaren $eker Faktoring'in finansal durumu ye
faaliyetlerinde onemli bir degisiklik olmarmstir.

2.8. ihraccinm iideme gücüniin degerlendirilmesi kin iinemli olan, ihracciya
iliskin son zamanlarda meydana gelmis olaylar hakkmda bilgi

Yoktur.

2.9. thraccinm grup icerisindeki diger bir sirketin ya da sirketlerin
faaliyetlerinden onemli olciide etkilenmesi durumunda bu husus hakkinda bilgi

Yoktur.

2.10. thracoun ana faaliyet alanlari hakkmda bilgi

Seker Faktoring A.5, 03 Mart 2000 tarihinde kurulurken, Hazine Mastesarligi'ndan
20 Temmuz 2000 tarihinde faaliyet izni almistir. Kuruldugu tarihte Hazine Mustesarligi'mn
sorumlulugunda faaliyetlerini surdiiren $irket, faktoring sirketlerin sermayelerinin ye
kurumsal yonetiminin guclendirilmesine yonelik olarak, 10 Ekim 2006 tarih ye 26315 sayth
Resmi Gazetede yayimlanarak yuriirlage giren "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman
Sirketlerinin KumIlls ye Faaliyet Esaslan Hakkinda Yonetmelik" cercevcsinde intibak
surecini tamamlayarak BDDK'nin 20 Eyliil 2007 tarih Ye 2322 sayth karan ile Faaliyet izin
Belgesi'ni almtstir. Sirket halen 13 Arabic 2012 tarih ye 28496 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanarak yururluge giren 6361 sayth "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman
Sirketleri Kanunu"na (Kanun) tabidir ye faaliyetlerini bu Kanun ye 24 Nisan 2013 tarih ye
28627 sayili Resmi Gazete'de yayimlanaralc yuriirhige giren "Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Sirketlerinin Kurulus ye Faaliyet Esaslan Hakkmda Yonetmelik"
(Yonetmelik) hükUmleri cercevesinde siirdiirmektedir. $irket, yurtici ye uluslararasi ticari
muamcleye yonelik faktoring hizmetleri vermektedir. 31 Arabic. 2016 tarihi itibariyle
Sirket'in toplam calisan sayisi 67 kisidir.

Konuya iliskin aynntih bilgi ihracci bilgi doktimaninin 6.1 no'lu boltimunde yer
almaktadir.

2.11. ihraccmm yonetim hakimiyetine sahip olanlarin adi, soyadi, tiearet
unvani, ylinetim hakimiyetinin kaynagi
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2.16. Bagunstz denethn ye bagimstz denetim kurultw, hakkmda bilgiler

Seker Faktoring'in 31.12.2015 ye 31.12.2016 hesap donemine finansal tablolanna iliskin
bagimstz denetim raporu Akis Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeeilik Mali Mtisavirlik
A.S. taratindan hazirlannit ye olumlu gori4 verilmistir.

EGEFILER A.S.
.00

rocity A Blok K:4-5
STANBUL
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Ortagm
Ticaret Unvant Tutar (TL) Oran (%)

Kontroliin
Kaynapj

$ekerbank T.A.S. 49.999.965,66 99,99 Pay Sahipligi
Ahnn-u bir

tedbir yoktur.

Konuya iliskin aynntili bilgi ihracci bilgi doktimaninin 12.4 nolu maddesinde yer
almaktadir.

2.12. Derecelendirme notu hakkinda bilgi
Yoktur.

2.13. Garanti hilkumleri
Yoktur.

2.14. Garantor hakkmda bilgiler
Yoktur.

2.15. Yonetim kurulu iiyeleri hakkmda bilgiler

31.03.2016 tarihinde yapilan Gene! Kurul . da Yonetim Kurulu yeniden belirlenmis olup,
Gene! Kurul sonrast Y6netim Kurt'lu Uyelerine iliskin bilgiler asagidaki gibidir;

Adt Soyadt Giirevi

Son 5 Yilda
ihraccida
Ostlendigi
Gorevler

Gorey
Siiresi /

Kalan Gorey

Siiresi

Sermaye
Payt

(TL) (%)

Emin Erdem
Yonetim Kurulu
Baskant - Murahhas
Oye

- 3 yil / 2 yil - -

Halit Haydar
Yildiz(*)

Yonetim Kurulu
Baskan Vekili

Yonetim Kurulu
Oyesi

2 yil 10 ay / 2
yil

13edri Essiz
Yonetim Kurulu
Oyesi

Yonetim Kurulu
Oyesi

3 yil / 2 yil - -

HOseyin Serdar (.)
Yonetim Kurulu
-
Uyesi

 -
2 yil 8 ay / 2
yil

Orhan Karakas (")
Yonetim Ktirulu
Oyesi / Genel
Mtidtir

- 3 yil / 2 yil -

(*) 2016 yili icerisinde flikmet Aydin Simit, Canan Aydinol, Ahmet ilerigelen ye Abdullah Yikel Akbulut istifaen
ayrilmis olup, 26.05.2016 tarih ye 16 sayili karar ile Halit Ilaydar Ytldiz ye 28.07.2016 tarih ye 28 sayili karar lie
Hilseyin Serdar yonetim kurulu tiyeliklerine secilmislerdir. 29.03.2017 tarihinde yapilan Olagan Genet Kururda
kalan sure icin tlyelikleri onaylanmistir.
(**) 31 Ocak 2017 tarihinde 

yekaleten atandigi Genel MildiIrlilk gOrevine, 02.05.2017 tarihinden itibaren asaleten
atanmistir.

Konuya iliskin aynntili bilgi ihraccci bilgi doktimaninin 10.2.1 no'lu maddelerinde yer
almaktadtr.



borclanma araci bulunmadigindan
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Sorumlu ortak basdenetci:

Orhan Akova (31.12.2015 ye 31.12.2016)

Bagimsiz Denetim Kuruluu Adres:

Akis Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebecilik Mali Mtipvirlik A.S.

Kavacik RUzgarli Bahce Mah. Kayak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul

Miijde Sehsuvaroglu (2017-2018 ye 2019)

Bagimsiz Denetim Kuruluw Adres:

DRT Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali M4avir1ik A.S. (Deloitte)

Maslak Mahallesi Eski Bilyadere Cd. No:1 34398 Si Mstanbul

3. iHRAc EDiLECEK BORCLANMA ARACLARINA iL1SKIN BILGiLER

3.1.ihrac edilecek borclanma araclan lie ilgili bilgiler
I§bu Ozet kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci bulunmadigindan

bu kisim daha sonra belirlenecektir.

Konuya i1ikin ayrintili bilgi serrnaye piyasasi araci notunun 4. bolumUnde yer
almaktadir.

3.2.Borclanma araclarmin hangi para birimine gore ihrac ediidii haldunda
bilgi

Borclanma araclan Turk Lirasi cinsinden satip sunulacaktir.

3.3. Halka arz edilecek borclanma araclan iizerinde, borclanma aracinin devir
ye tedavüiünü kisitiayici veya borclanma aracini alanlann haklanni kullanmasina
engel olacak kayitlann bulunup bulunmadigma iliskin bilgi:

Yoktur.

3.4. ihrac edilecek borclanma araclannin yatirimciya sagladigi haklar, bu
haklann kullanim esaslan ye bu haklara iliskin kisitlamalar lie derecelendirme notlan:

Borclanma araci yatinmcilan, ihraci gercekletiren Sirkerin alacaklisi konumunda
olup, Sirket aktifleri Uzerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) ba§ka bir hakka sahip
degildirler. Yatinmcilar, ihrac edilecek borclanma araclan icin belirtilen hesaplama yontemi
ile hesaplanacak anapara ye faizlerini, odeme gunu almaya hak kazanacaklardir.

Seker Faktoring'in borclanma araclanni satin alacak yatinmcilar, Seker Faktoring'in
kar zarar riskine ve yonetimine katilamaz. Borclanma araclanni satin alacak yatinmcilarin
anapara ye faiz alacagi diinda ihracci Uzerinde b4ka bir hakki yoktur.

Konuya i1ikin aynntili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 4.6 no'lu maddesinde
yer almaktadir.

3.5. Nominal faiz oram ye odenecek faize iliskin esaslar:

a) Nominal faiz orani:

i§bu Ozet kapsaminda ihray edilmesi planlanan borylanma araci bulunmadigindan
bu kisim daha sonra belirlenecektir.

b) Borclanma aracinin vadesi ye itfa plani:

I bu Ozet kapsaminda ihrac edilmesi planlanan
bu isjm daha sonra belirlenecektir.
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c) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye ba ş lanaca ğı, son
ödeme tarihleri:

İşbu Özet kapsam ı nda ihraç edilmesi planlanan borçlanma arac ı bulunmad ığı ndan
bu k ı s ı m daha sonra belirlenecektir.

d) Faizin değ i ş ken olmas ı durumunda, dayand ığı gösterge faiz oran ı :

İşbu Özet kapsam ı nda ihraç edilmesi planlanan borçlanma arac ı bulunmadığından
bu k ı s ı m daha sonra belirlenecektir.

e) Halka arı edilecek borçlanma araçlar ı n ın y ıll ı k getiri oran ı :

İşbu Özet kapsam ı nda ihraç edilmesi planlanan borçlanma arac ı bulunmadığı ndan
bu k ı s ı m daha sonra belirlenecektir.

f) Borçlanma arac ı sahipleri temsilcileri hakk ı nda bilgi: Yoktur.

g) Faiz ödemesinin türev bir kısm ı n ı n olmas ı durumunda, yat ı r ı m ı n değerinin
dayanak arac ın değerinden, özellikle risklerin aç ık bir şekilde ortaya ç ı ktığı
durumlarda nas ıl etkilendiği hakk ı nda bilgi:

Yoktur.

3.6. Borçlanma araçlar ı n ı n borsada i ş lem görmesine ili ş kin esaslar ile i ş lem
görme tarihleri:

Halka arz, ihrac ı gerçekleşen borçlanma araçlar ı n ı n Borsa'da i şlem göreceği
anlam ına gelmemekte olup, Borsa İstanbul A. Ş Kotasyon Yönergesi'nin 17 nci maddesine
(http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yonergeler/borsa-istanbul-kotasyon-
yonergesi.pdf?sfvrsn=14) göre sermaye piyasas ı araçlar ı n ı n satışı tamamlanan k ı sm ı KAP 'ta
yap ı lacak duyuruyu takiben Borçlanma Araçlar ı Piyasas ı nda i şlem görmeye baş lamas ı
beklenmektedir.

Konuya ili şkin ayr ı nt ı l ı bilgi sermaye piyasas ı arac ı notunun 6.1 no'lu maddesinde
yer almaktad ı r.

4. RISK FAKTÖRLERI

4.1. İ hraçç ı n ı n borçlanma araçlar ı na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme
gücünü etkileyebilecek riskler

Sermaye riski;

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Ş irketlerinin Kurulu ş ve Faaliyet Esaslar ı
Hakk ı nda Yönetmelik gere ği şirketlerin asgari sermaye standart oran ı %3 olarak
belirlenmi ştir. Bu oran ı n tutturulmas ı ve idame ettirilmesi zorunludur.

Bankac ı l ı k Düzenleme ve Denetleme Kurulu, ş irketin aktif yap ı s ı n ı ve mali bünyesini
dikkate alarak standart oran ın art ı rı lmas ı n ı veya şirket baz ında farkl ı oranlar ı n
uygulanmas ı n ı kararlaş t ı rabilir.

Standart oran ı sağlayamayan ş irket, bu oran ı tutturuncaya kadar yeni bir finansal kiralama,
faktoring veya finansman sözle şmesi yapamaz.

Ş irket'in 31.12.2016 tarihi itibari ile standart oran ı %14,28'dir. (31 Aral ı k 2015: % 10,80)

21.07.2016 günü yap ı lan Olağanüstü Genel Kurul toplant ı s ı nda al ınan karar ile Ş irket'in
ödenmi ş sermayesi 20.000.000 TL'den, 5.000.000 TL'si "ola ğanüstü yedekler" hesab ı ndaki
bakiyenin mevzuatça da ğı t ı lmas ına izin verilen k ısm ı ndan, 25.000.000 TL'si ise nakit olarak
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artinlarak, 50.000.000 TL'ye cikanlmis, sermaye artinmi onceki sermayedeki hisse oranlan
korunacak sekilde yapilmistir. Sermaye artinmi 1 Agustos 2016 tarihinde tescil

$irket'in 31.12.2016 itibariyle Ozkaynak toplami 51.851 bin TL seviyesindedir. 31.12.2015:
38.905 bin IL bulunurken, ozkaynak/borc orani 31.12.2016: %16,64 ye 31.12.2015:
%13,14) seviyesinde bulunmaktadir.

Piyasa riski; Faaliyetleri nedeniyle Sirket, &Wiz kurundaki ve faiz oranindaki degisiklikler
ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadir. $irket dOzeyinde karsilasilan piyasa riskleri,
duyarlilik analizleri esasina gore olci.ilmektedir. Can donemde Sirkeein maruz kaldigi
piyasa riskinde ya da karsilasilan riskleri ele a1i yonteminde veya bu riskleri nasil olcttigiine
dair kullandigi yontemde, onceki seneye gore bir degisiklik olmamistir.

Ku r riski; Yabanci para cinsinden islemler, kur riskinin olusmasina sebebiyet vermektedir.
Sirket faaliyetlerinin ye finansman anlasmalannin nakit akislannin sonucunda ortaya cikan
kur riskini dtizenli olarak kontrol etmektedir. 31 Aralik 2016 tarihi itibanyla, Sirket'in doviz
varligi 33 TL olup, &Wiz yuldimliiltigti 15.013 TL'dir. (31 Aralik 2015: Yoktur)

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

Kredi riski; $irket, yalnizca kredi giivenirligi olan taraflarla i1cni1crini gerceklestirrne ye
midmkiin oldugu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya
calismaktadir. Sirket'in maruz kaldigi kredi riskleri Ye miisterilerin kredi dereceleri
olarak izlenmektedir. Kredi riski, mtisteriler icin belirlenen ye Yonetim Kurulu tarafindan
belirlenen sinirlar araciligiyla kontrol edilmektedir. Sirkeein 31.12.2015 ve 31.12.2016
donemleri itibariyle finansal arac tiirlerine gore maruz kaldigi kredi riskleri
gosteren tablolar ile detayli bilgiler ihracci bilgi dokiimaninin 4.1. maddesinde "kredi riski"
basligi altinda

Likidite riski; Sirketin varliklanni uygun vade ye oranlarda fonlayamamasi haricinde bir
varligi makul bir fiyat Ye uygun bir zaman dilimi iyinde likit duruma getirememe risklerini
kapsamaktadir. $irket yonetimi, kisa, orta, uzun vadeli fonlama ye likidite gereklilikleri icin,
uygun bir likidite riski yonetimi olusturmustur. $irket, tahmini ye fiili nakit akimlanni
duzcrili olarak takip ederek ve finansal varliklann ye ytiktimlultiklerin vadelerinin
eslestirilmesi yoluyla yeterli fonlann ye borclanma rezervinin devamini saglayarak, likidite
riskini yonetir. Sirkeein 31.12.2015 ye 31.12.2016 donemleri itibariyle aktif ve pasif
kalemlerin kalan vadelerine gore dagilimini gosteren tablolar ile ilave detayli bilgiler ihracci
bilgi doktimaninin 4.1.maddesinde "likidite riski" basligi altincla verilmistir.

Operasyonel risk; Operasyonel risk; iy sureclerin, sistemlerin veya insan kaynaklarinin
yetersizliginden veya bunlarin basansiz yur(ittilmesinden kaynaklanan zarar etme
olasiligidir. sureclerinden kaynaklanan riskier, hata ye usulstizlijklerin ic kontrollerde
gozden kacmasi, bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklik ye anzalar, personelin sureclerle
ilgili sorunlan ongoremeyip bu aksakliklar ortaya ciktiginda gerekli onlemlerin zamaninda
ye tam olarak alinamamasindan ottiru ortaya cikabilecek zararlan ifade eder. Aynca,
deprem, yangin ve sel gibi felaketlerden veya teror saldinlan gibi di s etkenlerden dolayi
Sirkeein maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. Sirket kendi ic surecleri, personelleri ye olasi
harici olaylardan kaynaklanan operasyonel riskier nedeniyle maddi kayiplara maruz
kalabilir.

Strateji riski; Strateji riski; bilyame stratejisinin belirlenmesinde firsatlann yeterince
belirlenememesi, Sirket faaliyetlerini etkileyebilecek olasi tehditlerin yeterince
degerlendirilememesi, bilytime icin gereken (mali. fiziki, beseri ye teknik) altyapinin ye



organizasyon yapisinin yetersizligi unsurlanndan dolayi Sirker in maruz kalabilecegi zarar
olasiligidir.

itibar riski; Masteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi taraflann Sirket
hakkindaki olumsuz dilstinceleri ya da yasal dtizenlemelere uygun davranilmamast sonucu
kamuoyunda Sirkeee duyulan giivenin azalmast ya da negatifkatnuoyu olusmasindan dolayi
Sirkeein maruz kalabilecegi zarar olastligidir. Sirkete duyulan giivenin azalmast dolayistyla
sirket maddi kapplara maruz kalabilir.

4.2. Diger riskier hakkmdaki temel bilgiler

Rekabet riski; $irket diger faktoring sirketlerinden kaynaklanan rekabetle kart karsiyadir.
Gelecekte mevcut rakiplerin bilytimesi ile ya da yeni rakiplerin pazara girmesi durumunda
$irket faaliyet alanint korumak ya da bilytitmek icin kar marjlanni azaltmak ya da ek kredi
riski kabul etmek durumunda kalabilir.
Kiiresel Piyasalardaki Gelismeler riski; Bazi Ulkelerin kredi itibanna yonelik artan
endiseler, global olarak borclanma maliyetlerinin artmasina yol acabilirken, di s piyasalar
kaynakli ekonomik durgunluk tilkemiz ekonomisinde de yavaslamaya yol acabilir. I3u
durum, Sirkeein hem finansman maliyetlerine, hem de is hacmine olumsuz yansiyabilir. Bu
tiir olumsuz yansimalar, $irkerin faaliyet karliligi, likiditesi ye finansman maliyetlerinde
olumsuz etkilere yol acabilir.
Mevzuattaki degisik-likler riski; BDDK gozetimine ye Tiirk mevzuatina tabi olan $irket,
gelecekte olabilecek mevzuat degisikliklerini tahmin ye kontrol edemeyebilir. irket,
mevzuattaki olast degisiklikler sonucunda ek karstlik ayirmak ya da ceza odemek
mecburiyetinde kahrsa bu durum Sirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

4.3. ihrac edileeek borclanma araclarma iliskin riskier haldundaki temel
bilgiler
Piyasa riski:
ikincil piyasada islem goren borclanma araclannin fiyatlan, piyasa faiz oranlanndaki
dalgalanmalara bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

Borclanma araclan ihrac edildikten (satildiktan) sonra, bu araclann faiz oram $eker
Faktoring'in operasyonel sonuclanna, faaliyet gosterilen sektordeki gelismelere,
mevzuata yonelik dazenlemelere ye ekonomik beklentilere bagh olarak, isbu duyuru ile ilan
edilen faiz oranindan farkh olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Aynca, son yillarda
kuresel piyasalarda yasanan dalgalanmalann yeniden yasanmast halinde ihrac edilecek
borclanma araclannin piyasa fiyan, ihraccidan bagimstz olarak olumsuz etkilenebilir.
Boylece borclanma araclannin itfa tarihine kadar olan deg,eri, faiz oranlanndaki degisimlere
bagli olarak degisebilecektir.

Baska bir deyisle ihrac edildikten sonra borclanma araclanntn fiyati ikincil piyasa
kosullannda arz ye talebe gore belirlenecektir. Ihraccinin kredi degerliliginden baibmsiz
olarak piyasadaki faiz oranlannin genel seviyesindeki artislar borclanma araclannin piyasa
fiyatint düUrücU yonde, faiz oranlanndaki gerilemeler ise borclanma araclannin piyasa
fiyatint artinci yonde etki gosterecektir. Bu cercevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz
oranlannin genel seviyesinde yasanan artis veya azalislar nedeniyle ikincil piyasa
fiyatlannda olusabilecek degiikIikleri ifade etmektedir. Borclanma araclanni vade sonuna
kadar elinde tutan yattrimcilar, vade sonunda www, .sekerfaktoring.com adresli Seker
Faktoring'in internet sitesi ye KAP'ta (www.kap.goN  ilan edilen faiz oram tizerinden
faiz geliri elde edeceklerdir.
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ihraccinin temerrude dOsmesi ye vade tarihindeki yukümlü1üunu yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir. Bu durumda borylanma araci yatinmcisinin yatirdigi anaparayi ve
faizini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafmdan borclanma araci saticisinin odeme
yukumlulugunu yerine getirememesi durumu icin bir garanti verilmemektedir. Ihray
edilecek borclanrna araylan TMSF'na tabi bir Oriln olmayip, TMSF'nin herhangi bir odeme
garantisi yoktur.
thraccinin, borclanma araclannin anapara ve faizini odeyememesi durumunda yatinmcilar,
borcun anapara ye faizini yargi yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler.

Likidite riski:

Borylanma araclannin satis sonrasinda BIAS'in ilgili pazannda kote olarak islem gormeye
baslamasi beklenmektedir; ancak borylanma araclan icin aktif bir alim-satim piyasasi
olusmayabilir. Ihracci kredi durumundan bagirnsiz olarak alici ye saticilann piyasaya
katiliminin dOsmesi sebebiyle islem hacimlerinin diismesi ye piyasa derinliginin yetersiz
kalmasi ihraca ilikin likidite riskini ortaya yikarabilir. Likidite riski borylanma araclannin
vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatinmcilar iyin borylanma araylanni
istedikleri an satamamalan ya da ederinden dustik bir fiyata satmalanna yol acabilir.

Mevzuat Riski:
Borylanma araclannin halka arz edildigi donemden sonra yasal mevzuatta ye diizenleyici
otoritelerin ddzenlemelerinde meydana gelen degisiklikler boylanma araylanna iliskin risk
olusturabi I i r.

Borclanma araclarmin Likiditesinin Yatirimcinin Elinde Bulunan Tutara Bagli
Olarak Kisitlanmasi Riski:
Ihrac edilecek borclanma araclannin islem gorecegi piyasada yapilacak islem miktarlan ile
ilgili alt limitler bulunmaktadir.

Borsa Istanbul Borylanma Araclan Piyasasi Yonetmeligi'ne gore soz konusu alt limitler
Borsa Yonetim Kurulu taratindan belirlenecektir. Bu kapsamda 23.05.2013 tarihli ye 427
sayili Genelge uyarinca emirler isleme konu menkul kiymetin nominal degerleri itibanyla
minimum emir buyilkliigii ve katlan seklinde iletilir. YOriirliikteki minimum ye maksimum
nominal emir bOyOklukleri kapsaminda borclanma araylan iyin 10.000 TL minimum ve
10.000.000 TL maksimum nominal emir bOyilkliikleri geyerli olacaktir.

Yatinmcinin halka arzdan sonra sahip oldugu borylanma araylannin bu alt limitlerin altinda
kalmasi durumunda borylanma araclannin bu piyasada satilmasi imkansiz hale gelebilir.

Tasfiye Durumunda Borclanma Araclarinin Diger Alacaklara Gore Siralamasindan
Kaynaklanan Risk:
Borylanma araylan, Icra

 I
ve iflasKanunu bakimindan adi bory senedi hOkilmlerine

tabidirler. YOrtirliikteki Icra ye flas Mevzuati'na gore, malisten adi ve rehinli alacaklilann
sirasi asagidaki gibidir. Borylanma araclan bu siralamada 4. sirada, teminatsiz bulunan
alacaklar arasinda yer almaktadir.

I- iflas masraflan ve iflas masasinin borclan butOn alacakhlardan Once ve tam olarak
odenir. md. 248)

2- Bir maim aynindan dogan kamu alacaklan (Gtimrtik resmi, bina ye arazi vergileri,
veraset ve intikal vergisi vb.) (IIK md. 206/1)

3- Rehinle temin edilmis alacaklar (iiK md. 206/1)

4- Bundan soma gelmek tizere; teminath olup da rehinle karsilanmamis olan veya
teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin satis tutanndan, dordtincti sirada imtiyazli
olmayan diger biltiln alacaklar ile verilmek Lizere kaydolunur. (iiK md. 206/4)
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Vergi Riski:
Borçlanma araçları n ı n gelir ve al ı m/sat ım kazançları sermaye piyasas ı arac ı notunun 9 no'lu
maddesinde aç ıklanan vergilendirme esaslarına tabidir. Bu esaslardaki değ i şimlere bağ l ı
olarak yat ı rı mc ı ları n elde edeceği net getiriler deği şebilir ve buna bağ l ı olarak borçlanma
araçları n ı n fiyat ında değ i ş iklikler olabilir.

Konuya ili şkin ayrı nt ı l ı bilgi ihraçç ı bilgi doküman ı n ın 4., sermaye piyasas ı arac ı
notunun ise 2. bölümünde yer almaktad ı r.

5. HALKA ARZA İ LİŞKİ N B İ LG İLER

5.1.Halka arz ın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullan ı m yerleri

H ızl ı büyümesini sürdüren faktoring sektöründe faaliyet gösteren Şeker
Faktoring'in, büyümesine paralel olarak, sektörde artan firsatlar ı değerlendirmek için
kaynak ihtiyac ı da artmaktad ı r. Kaynak ihtiyac ı n ı , özkaynaklar haricinde banka ve
benzeri kredi kurulu ş lar ı ndan kulland ığı kredilerden kar şı lamakta olan Ş irket, kaynak
çeş itliliğini sağlamak ve ihtiyaç duyduğu ilave kaynağı karşı lamak amac ıyla, toplam
55.000.000 TL tutar ı ndaki ihraç tavan ı kapsam ı nda ihraç edilecek borçlanma araçlar ı ndan
elde edilecek fonu faktoring faaliyetleri içerisinde mü şterilerine faktoring hizmeti sunarak
kullanmay ı planlamaktad ı r.

Konuya ili şkin ayrı nt ı l ı bilgi sermaye piyasas ı arac ı notunun 3.2 no'lu maddesinde
yer almaktad ı r.

5.2. Halka a ırza iliş kin temel bilgiler
i şim Özet kapsam ı nda ihraç edilmesi planlanan borçlanma arac ı bulunmadığı ndan

bu k ı s ı m daha sonra belirlenecektir.

Konuya ili şkin ayrı nt ı l ı bilgi sermaye piyasas ı arac ı notunun 5.1 no'lu maddesinde
yer almaktad ı r.

5.3. Menfaatler hakk ı nda bilgi

Halka arz ile ilgili menfaat sa ğlayacak bir kiş i ve/veya kurum yoktur.
Konuya ili şkin ayr ı nt ı l ı bilgi sermaye piyasas ı arac ı notunun 3.1 no'lu maddesinde

yer almaktad ı r.
5.4. Halka arzdan talepte bulunan yat ı r ı mc ı lar ı n katlanaca ğı maliyetler

hakkı nda bilgi

Borçlanma araçlar ına ili şkin vergilendirme esaslar ı sermaye piyasas ı arac ı
notunun Madde 9 'BORÇLANMA ARAÇLAR İ İ LE ILGILI VERG İ LEND İRME
ESASLAR İ ' k ı sm ında belirtilmi ştir.

İşbu Özet kapsam ı nda ihraç edilmesi planlanan borçlanma arac ı bulunmamakta
olup, yat ı rı mc ı dan talep edilecek komisyon ve benzeri giderler daha sonra belirlenecektir.

Konuya ili şkin ayrı nt ı l ı bilgi sermaye piyasas ı arac ı notunun 5.6. no'lu maddesinde
yer almaktad ı r.
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