
Ş EKER FAKTOR İ NG ANON İ M Şİ RKET İ
Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu

Bu sermaye piyasas ı arac ı notu, Sermaye Piyasas ı Kurulu (Kurul)'nea
tarihinde onaylanm ış t ı r.

Ortakl ığı mum 100.000.000 toplam Tl. tutarmdaki ihraç tavan ı kapsam ı ndaki
borçlanma araçlar ı n ı n halka arı. edilecek (halka arı edilecek/sat ış a sunulacak k ı sm ı n
tutar ı henüz belirli:unu:ini ş olup, daha sonra belirlenecektir)- .........TI.'lik k ı snııııııı
halka arıııııı ili ş kin sermaye piyasas ı arac ı notudur.

Sermaye piyasas ı arac ı ıııı t ıııııııı onaylanmas ı , sermaye piyasas ı arac ı notunda
yer alan bilgilerin do ğ ru oldu ğunun Kurulca tekeffülü anlam ı na gelmeyeeeğ i gibi,
sermaye piyasas ı araçlar ı na ili ş kin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye
piyasas ı arac ı notu çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlar ı na ilişkin
ihraççm ı n at ı runc ı lara karşı olan ödeme y ükümlülü ğ ü, Kurul %ey:t herhangi bir
kan ı tı kurulu ş u taraf ı ndan garanti alt ı na al ı nma ı n ı st ı r. Ayr ı ca halka arı edilecek
borçlanma araçlar ı n ı n fly at ı n ı n belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur.

Bu sermaye piyasas ı arac ı notu ihraçç ı bilgi doküman ı ve özet ile birlikte geçerli
bir izahname olu ş turur. Bu nedenle, halka arz edilecek borçlanma arac ı na ili şkin
yat ı r ı m kararlar ı ihraçç ı bilgi doküman., sermaye piyasas ı arac ı nolu ve özetin bir
bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasas ı arac ı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraçç ı
doküman' ve özet ortakl ığı n ı um ve halka anda sat ışa arac ı l ı k edecek Şeker Yat ı r ı m

www.sekerfactoring.con ı .tr e 11 N% V* .sekeryatirim.com adresli internet siteleri
ile Kann ı n u Ayd ı nlatma Platformu (KAP)'nda (wvı w.kap.govir) ....../...../2015
tarihlerinde yaym ı la ıı m ış t ı r. Ay r ı ca başvuru yerlerinde incelemeye aç ı k
tutu bn a ktad ı r.

Sermaye Piyasas ı Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyar ı nca, izahnameyi
olu ş turan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanl ış , yan ı lt ı c ı ve eksik
bilgilerden kaynaklanan tararlardan ihraçç ı sorumludur. Zarar ı n ihraçç ı dan tatmin
edilememesi veya edilemeyece ğ inin aç ı kça belli olmas ı halinde; halka arz edenler,
ihraea arac ı l ı k eden lider yetkili kurulu ş , ;arsa garantör ve ihraç- kı l ı m yönetim
kurulu üyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine
yükletilebildi ğ i ölçüde sorumludur. Bağı ms ız denetim, derecelendirme ve de ğerlerie
kurulu ş lar ı gibi izahnameyi olu ş turan belgelerde yer al ınak üzere haz ı rlanan
raporlar] haz ı rlayan ki ş i ve kurumlar da haz ı rlad ı klar ı raporlarda yer alan yanl ış ,
yan ı lt ı c ı ve eksik bilgilerden SI > Kn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

Kurulca ......................  tarihinde onaylanan ihraçç ı bilgi doküman' kapsam ı nda
daha önce ihraç edilen borçlanma arac ı bulunmamaktad ı r.
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KISALTMA VE TANIMLAR
Kisalima Tamm
A.S. Anonim Sirket

IIDDK Bankacilik leme ve Denetleme Kurumu

13orsa, 131AS. 131ST veya Borsa Istanbul Borsa Istanbul A.S.

13SNIV Banka ve Sigorta Muamele Vergisi

DIIIS Devlet lç Borçlanma Senedi

FUR ya da EURO Avrupa Birligi Oyelerinden 17'sinin Kullandtgt Ortak Para
13irimi

GVK Gelir Vergisi Kanunu

TOrkiye Cumhuriyeti I lazine Müstqarligt

1SIN Uluslararast Menkul Kiymet Tanitnlama Numarasi

ihracci, Sirket veya Seker Faktoring $eker Faktoring Anonim $irketi

11 K lera iflas Kanunu

KAP Kamuyu Aydinlatma Platformu

Kurul veya SPK Sermaye Piyasasi Kumlu

NIKK Merkezi Kayit Kurulus. 0 A.S.

SGN1K Sabit Getirili Menkul Klymet

Seker Yanrini. Araci Kurum Seker N'atium Menkul Degerler Anonim Sirketi

SPKin 6362 sayth Sermaye Piyasasi Kanunu

Takasbank Istanbul Takas ve Saklama Bankast A.$.

TC TtIrkiye Cumhuriyeti

TL Turk Liras'

TMSF veya Fon Tasarruf Mevduati Sigorta Font*

UK 6102 sayill Turk Tiearet Kanunu

TTSG TOrkiye Ticaret Sicili Gazetesi

USD/ABD Dolan Amerika lirlqik Devletleri Para Birimi

V.U.K Vergi Usul Kanunti

VTMK Varlik Teminath Menkul Kiymetler

VK Yönetim Kurulu

VP Yabanet Para

HIRAM BALGI DOKCMANINDA YER VERiLEN GORC$LER VE ONAYLAR
DISINDAKI GORCISLER/ONAYLAR
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1. SERMAYE PlYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUUNU YCKLENEN
KISILER

Kanuni yetki Ye sortimluluklarinitz dahilinde ye giirevimiz eereevesinde bu
sermaye piyasasi araci notunda ye eklerinde yer alan sorumlu iildugumut kisimlarda
bulunan bilgilerin ye verilerin gergege us gun oldugunu ve sermaye piyasasi arael
notunda Ini bilgilerin anlammi degistireeek nitelikte bir eksiklik bulunmamasi icin
her tiirlii makul ilicnin gösteriImi oldugunu bean ederiz.
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2. RISK FAKTORLERi

2.1 Ilalka An Edilen Bort;Ian ma Arm;lama iliskin Risk Faktörleri

I laIka ant vapilaeak olan borelannta araelarma iliskin ticker Faktorina 
vattrunedara karsi Han iideme vUkiinitiiIUüü herhan o i Hr kamn kurtilusu tarafnutan
garanti Alma almmattus Hun, norm' karat-1nm, ihraeennn I-Hansai durumuntm
analiz edilmesi suretivle verilmesi gerekmektedir.

ihraca aracdtk eden aract kurula;lann da borclanma araelanna iliskin
tidenmesi konusunda bir sonimluluklan veya yukumiuiUkieri bulunmamaktadtr. Borsa
Istanbul tarafindan borclanma aract ihraeçtsmin tidetne yukurniuiugunu yerine
getirememesi durumu icin bir garanti verilmemektedir. Ika an edilecek borclanma
araelan Tasarruf Mevduatt Sigorta Fon fla tabi bit Oran olmaym TMSF'nin herhangi bir
Odeme garantisi yoktur.

Seker Faktoring, finansman saglamak amactyla, faiz karstliginda teminatsa borclanma
araclan etkarmakta ve halka aria kattlarak bu borclanma araglanni satin alacak
yattrunctlara ihrae etmektedir. Borglanma araclan yatinmellan, ihraccenin alacaklist
konumunda atop ihracet aktilleri üzerinde alacaklanndan baska bit hakka sahip degildirler;
yonetimde yet : alamazlar, alacaklanni tahsil ettikten soma Ihraccerun malvarligt tizerinde
bit hak iddia edetnezler, ihracci'mn kar/zararindan etkilenmezler ye vadesi geldiginde faiz
ye anaparal mint alirlar.

$eker Faktoring'in
olustururken asagida
karst I asabi lecekierdi r.

borglanma aract ihracma kattlan yannmellar yattrim karannt
yer verilen risklerle smith ohnamak kaydt lie ban risklerle

I- Nyasa Riski:

ikincil piyasada islem gören borclanma araclannin tiyatlart, piyasa faiz oranlartndaki
dalgalanmalara bagli olarak degiskenlik gösterebilir.

13orylanma araclan jinn edildikten (satildiktan) sonra, bu araelann faiz °rant $eker
Faktoring'in operasyonel sonuelanna, faaliyet gösterilen sektordeki gelismelere,
mevntata yönelik dtizenlemelcre ve ekonomik beklentilere bath olarak, isbu duyunt lie
Ilan edilen faiz oranindan farkli olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Aynca, son yillarda
küresel piyasalarda yasanan dalgalanmalann yeniden yasanmast halinde ihrac cdileeek
borclanma araelanntn piyasa flyati, ihractodan bagunstz olarak olumsuz etkilenebilir.
Böylece borclanma araglannin itfa tarilline kadar olan degeri, faiz oranlanndaki
degisikliklere bagli olarak degisebilecektir.

Baska hir deyislc ihrae edildikten sonra borelantna arm-flan/tin fiyati ikincil piyasa
kosullartnda an ye talebe Wire belirlenecektir. ihraccuun kredi degerliliginden bagimstz
olarak piyasadaki faiz oranlarmin genel seviyesindeki artislar borclanma araclannin piyasa
fiyattnt dUstirtica yönde, faiz oranlanndaki gerilemeler Ise borelanma araclannt piyasa
fiyatint artinct yönde etki gösterecektir. Bu cercevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz
°rani:tram) genel scviyesinde yasanan ants veya az.altslar nedeniyle ikincil piyasa
fiyatlannda olusabilecek degisiklikleri ifade etmektedir. Borelama araclanni vade sonuna
kadar elinde tutan yattrimcilar, vatic sonunda www.sekerfaktoring.com adresli Seker
Faktoring'in Internet sitesi ye KArta (www.kap.gov.tr) Ilan edilen faiz orant tIzerinden
faiz geliri eldc edeceklerdir.

2- Odememe Riski
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yatirdigi anaparayt ye faizini kaybetme riski meveuttur. Borsa tarafmdan borclanma aract
swim/run Oderne yerine getirememesi durumu icin bir garanti
verilmemektedir. Ihrac edilecek borclanma araylan TMSF- na tabi bit Mtn olmaytp,
TMSF'nin hcrhangi bit ödeme garantisi yoktur.

Ihraccmm, borclanma araclannin anapara ve faizini ödeyememesi durumunda yatinmctlar.
borcun anapara ve faizini yargt yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler.

3- Likitlite

Borclanma araglannin sans sonrasinda B1AS'in ilgili pazannda kote olarak islem görmeye
baslamast beklenmektedir; ancak borclanma araclan igin aktif bir alim-sattm piyasast
olusmayabilir. (Maw kredi durumundan bagimstz olarak abet ye sattetlann piyasaya
kattlimmin diismesi sebebiyle islem hacimlerinin dilsmesi ve piyasa derinliginin yetersiz
kalmast ihraca iliskin likidite riskini ortaya cikarabilir. Likidite riski borclanma araclannin
vadesi dohnadan ikincil piyasada satmak isteyen yawn/led& icin borclanma araclarim
istedikleri an satatnamalan ya da ederinden dust:1k bir fiyata sattnalanna yol acabilir.

4- Mcvzuat Riski:

Borclamna araclannin halka an edildigi dönemden sonra yasal mevzuatta ye dilzenleyici
otoritelerin dilzenlemelerinde meydana gelen degisiklikler boclanma araclanna Riskin risk
olusturabilir.

5 — Borstlantna araclarmin Likiditesinin Yaw-motion Elinde Hultman Tutara Bagh
Olarak Kistt la li mas! Riski:

Ihrac edilecek borclanma araclannin isletn görecegi piyasada yaptlacak islem miktarlan
ilgili alt limitler hultinmaktadir. Yatirtmcinin halka arzdan sonra sahip oldugu borclanma
araclarmin hu alt limitlerin altinda kalmast durumunda borclanma araclannin bu piyasada
satilmast intkansiz hale gelehilir.

6 -Tasfiye Durumtinda Borçla a ma Araclariiiiii Diger Alacaklara Gore
Siralarnasindan kaytialdamin Risk:

BoreJanina araclan, icra ye fibs Kanunu hukUnileri bakinundan adi bon; senedi
hitkümlerine tabidirlcr. YururlQkteki 1cra ve Iflas Mevzuatt'na gore, miltlisten adi ve
rebirth altteakhlarin strast asagidaki gibidir. Borclanma araclan bu stralamada 4. strada,
teminatsiz bulunan alacaklar arasinda yer almaktadir.

I- Inas masrafian ye fibs masasumn borclan blitiIn alacakhlardan Once ye tam olarak
ödenir. (IIK ntd. 248)

2- Bir maim aymndan dogan kamu alacaklan result, bina ye arazi vergilcri,
veraset ye intikal vergisi vb.) (11K ntd. 206/1)

3- Rehinle temin edilmis alacaklar (11K md. 206/1)

4- Bundan soma gehnek üzere; teminath olup da rehinle karsilantnamis olan veya
teminatstz bulunan alacaklar masa mallarimn sat' tutanndan, dördüncii strada itntiyazh
olmayan diger btitütt alacaklar He verilmek üzere kaydolunur. 1K md. 206/4)

7- Vergi Riski

Bon;lanitia araçlarmin gclir ye alim/satim kazanclart isbu sermaye piyasast aract notunun
madde 9'dtt aciklanan vergilendirme esaslarma tabidir. Bu esaslardaki degisimlere bagli
olarak yattrimcilarin elde edecegi net getiriler dcgisebilir ye buna bagh olarak borclanma
araclantim liyatinda degisiklikler olabilir.
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3. TEMEL BILGILER

3.1. halka arta ili ş kin ilgili gerçek ve tüzel ki ş ilerin menfaatleri:

Borçlanma araçlar ı n ı n halka ayı nda arac ı l ı k yapacak olan Şeker Yat ı rı m arac ı l ı k
sözleşmesi çerçevesinde komisyon geliri elde edecek olup bunun haricinde halka arz ile
ilgili menfaat sağ layacak gerçek ve/veya tüzel kişi yoktur.

3.2. halka art ı n gerekçesi ve halka arı gelirlerinin kullan ı m yerleri:

H ı zl ı büyümesini sürdüren faktoring sektöründe faaliyet gösteren Şeker Faktoring'in,
büyümesine paralel olarak, sektörde artan fı rsatlar' değerlendirmek için kaynak ihtiyac ı da
arunaktad ı r. Kaynak ihtiyac ı n ı, &kaynaklar haricinde banka ve benzeri kredi
kuruluş ları ndan kulland ığı kredilerden karşı lamakta olan Şirket, kaynak çeş itliliğini
sağlamak amac ı yla borçlanma arac ı ndan elde edeceği 100.000.000 TL nominal değerli
fonu faktoring faaliyetleri içerisindeki i şlerde kullanmay ı planlamaktad ı r.

4. I HRAÇ VE HALKA ARZ EDILECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA ILI ŞKIN
BILGILER

4.1. İ l ı raç edilecek borçlar ı n ta araçlar ı n ı n;

a) Türü: Daha sonra belirlenecektir.

b) ISIN kodu: ihraç edilecek bonolara ili şkin 1SIN kodu İ stanbul Takas ve Saklama
Bankas ı A. Ş .'den temin edilecektir.

e) Namaltlamiline oldu ğu: Hamiline

d) Borçlanma araçlar ı n ı kaydi olarak izleyen kurulu ş un unvan ı , adresi:

Sermaye Piyasas ı Mevzuat ı çerçevesinde k ıymetler kayden Merkezi Kay ıt Kuruluşu A.Ş .
(MKK) nezdinde izlenecektir.

Merkezi Kay ı t Kurulu şu A.Ş., Askerocag ı Cad. Siizer Plaza No:1-15. Kat:2

34367, Elmadag-Ş i ş li/İ STANBUL

4.2. Borçlanma araçlar ı n ı n hangi mevzuata göre olu ş turuldugu:

Şeker Faktoring taraf ı ndan ihraç edilecek borçlanma araçlar ı , sermaye piyasas ı mevzuat/
kapsam ı nda oluşturulmuştur.

Şeker Faktoring tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları. Sermaye Piyasas ı
Kurulu'nun II-31.1 "Borçlanma Araçlar ı Tebliği" uyarı nca ihraç edilecektir.

Halka arı. edilecek borçlanma araçlar ı na ili şkin talep toplama yöntemi, da ğı t ı m ilkeleri ve
borçlanma araçları na ili şkin bedelleri') yat ı r ı lmas ı na ili şkin esaslar Sermaye Piyasas ı
Kurulu'nun 11-5.2 sayı l ı "Sermaye Piyasas ı Araçlar ı n ın Sat ışı Tebli ği" uyar ı nca
gerçekleştirilecektir.

Şeker Faktoring tarafı ndan ihraç edilecek borçlanma araçları , Borsa Istanbul A. Ş 'nin
"24.06.2004 tarih ve 25502 say ı l ı "Borsa Istanbul Kotasyon Yönetmeliği" kapsam ı ile
Borçlanma Araçları Piyasas ı Müdürlüğü'nün Borçlanma Araçları Piyasas ı İş leyi ş , Teminat,
Takas, Temerrüt ve Kotasyon Esaslar ı n ı Düzenleyen 350 say ı l ı Genelge hükümlerine tabi
olacakt ı r.

İ lgili Borsa İ stanbul Gendgelerine göre Şeker Faktoring tarafı ndan ihraç edilen borçlanma
araçları n ı n kota al ı nabilmesi, Borsa İ stanbul Yönetim Kurulu'nun verece ği olumlu karara
bağ l ı d ı r. Ilgi pazar, sabit getirili menkul klynnetlerin şeffaf ve rekabete aç ı k bir ortamda
i şlem görmelerini saglayarşk, bu menkul k ı ymetlerin likiditesini art ı rmak, bilgi ak ışı n ı
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inzlanchrmak amactyla kurulmustur ye aym gun veya ileri vaiorlu olarak dogrudan
ahm/satim ilemleri yapilabilmektedir.

Borçlanma araclannin Borsa Borçlanma Araclan Piyasasi, Kesin Alim-Satim Pazan'nda
islem Winne esaslan, islem saatleri, emir tipleri, emir bilyiikliikleri Borsa Borglanma
Araçiari Piyasasi Yönetmeligrnde belirlenmistir.

4.3. Borelanma araelannin kaydilestirilip kaydilestirilmedigi hakkinda bilgi:

ihrae edilecek bowlanma aratelan kaydilestirme esaslan çereevesincie Merkezi Kayit
Kurulusu A.$. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadm

4.4. 13orOanina at-4:1min] hangi para birimine gore Hirai; edittligi liakkinda bilgi:

Bon;lanma ar4an Turk Liras' cinsinden satisa sunulacakur.

4.5. thracemin yiikiimliiliiklerini yerine g,etirme stralamast icinde ihrael planlanan
borelatona araclarnon y eri hakkinda bilgi lie stralamayt etkileyebileeek yeya
borclannia a raenun ihraconin ineveut ya da geleeekteki diger yiikiimlitliiklerinden
sonra gelmesine vol açabilecek hiikiimierin Ozetleri:

ihramnin, borvlanma aract anapara ye faizlerini Odeyememesi durumunda yattrimeilar,
borcun anapara ye faizterini yargi yoluna basymmak suretiyle de tahsil edebilirler.
Borglanma araglan icra ye Inas Kanunu hill:On/led hakumndan adi borg senedi
hilkümlerine tabidir.

Borçlanina aract alacaklan, icra ye illas Kanunu'nun 206. maddesinin 4. fikrasinda
"Dördiincit Sira" basligi alundaki "imtiyaz11 olmayan diger bittiin alacaklar" arasinda yer
almaktachr. thra9 edilen borclanma araglanna iliskin tideme yukumlulugu, iiçancii bir taraf
tara ft 'Wan garanti al ti na at inmarnttir.

Yilrilrliikteki icra Ye Illas Mevzuati'na göre, flanka aleyhine ytirtittilen takiplerde
alacakhlarm :ma cetyelindeki Oncelik Manikin asagtda Icra Bias Kanunu'nun 206.
maddesinde helirtildigi gibidir.

Madde 206— (Degisik madde:03/07/19740 — 389/1 md.)

Alacaklan rehinli olan alacakhlann sans naart tizerinde, gilmriik resim Ye akar vergisi gibi
DevIct tek I i Ilcrinden muayyen e§ya ye akardan almmast lazun gelen resim ye vergi o akar
veya esya bedelinden istifa olunduktan soma rtichan haklan vardtr.

Bir alaeak birden ziyadc rehinle temin edilmis ise satis tutan borca mahsup edilirken her
rehinin idare ye satts masrafi ve rehinlerden Mr lasun ile temin edilmis baska alacaklar da
varsa bunlar nazara alinip paylastirmada lazim gelen tenasübe riayet edilir.

Alaeaklan tasitimaz rehniyle temin edilmis elan alacaklilann strast ve hu teminatm faiz ye
eklentisine utnutu Kaman' Medeninin tastnmaz ratline miiteallik hilkiimlerine gore tayin
olttnur. (F.k cantle:29/06/1956 — 6763/42 md.) Alacaklan genii ipotegi lie temin edilmis
olan alacakblara gemi alacakhlan hakkinda Turk Ticaret Kanummun bu cihetlere ait hususi
Ii (1k ii nil en tatbik ()Inti m.

(Degisik fikra: 17/07/2003 —4949 S.K./52. Md.) Teminath olup da rehinle karsilanmanus
elan veyzi teminatsiz bulunan alacaklar masa mallarmin satis tutarlanndan, assigidaki stra
lie yerilmek tizerc kaydolunur.

Ilirinci Surat

Oiscilerin, is iliskisine dayanan ye itlasin agilmastndan t5neeki bir yil iginde tahakkuk
etmis ihbar ye kalem tazminatlan dahil alacaklan ile itlas nedeniyle is iliskisinin sona
ermesi amine hak ctmis olduklan ihbar ve Went tazminatlan,
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b)isverenlerin, isçiler igin yardim sandiklan veya sair yardim teskilati kurulmast veya
bunlann yasatilmasi maksadiyla meydana gelmis ve tüzel kisilik kazannus bulunan
tesislere veya derneklere olan borçlan,

cfillasin 411masindan onceki son bir yil ieinde tahakkuk etmis olan ye nakden ifasi
gereken aile hukukundan dogan her ttirlii nafaka alacaklan.

ikinci

Velayet ye vesayet nedeniyle mallan boreltmun idaresine birakilan kimselerin bu iliski
nedeniyle dogmu§ olan turn alacaklan;

Ancak bu alacaklar, itlas, vesayet veya velayetin devam ettigi milddet yahut bunlann
bitmesini takip eden yil iginde gihrsa imtiyazli alacak olarak kabul olunur. Bir davanin
veya takibin devam ettigi miiddet hesaba katilmaz.

Uçuncu Stra:

Ozel kanunlarinda irntiyazli oldugu belirtilen alacaklar.

Diirtiiincii Stra:

imtiyaill olmayan diger 'Ann alacaklar, Tahvil alacaklan, dördtincti sirada sayilan
alacaklar kategorisine girmektedir.

(Ek fikra: 17/07/2003 - 4949 S.K./52. md.) Bir ye ikinci siradaki miiddetlerin
hesaplanmasinda asagidaki stireler hesaba katilmaz:

I. Illasin acilmasindan Once milblet de dahil olmak Uzere gegirilen konkordato stiresi.

2. Blasin ertelenmesi stiresi.

3. Alacak hakkinda açilrni olan davanin devam ettigi stire.

4. Terekenin iflas hukumlerine göre tasfiyesinde, (Shim tarillinden tasfiye karan verilmesine
kadar geeen silre.

4.6. ihraç edileeek borvlannia araclarmin yatirimeiya saaladtga haklar, bu haklarni
luIlariini esaslan ye bu haklara iIikin kuollarnalar:

Borelama araci yatinincilart, ihraci gereeklestiren Sirkerin alacaklist konumunda olup
Sirket aktifleri Ozerinde alacaklanndan (anapara ye faiz) baska bir hakka sahip degildirler.
Yatirtmeilar, ihrae edilecek boNlanma araelart için belirtilen hesaplama y(Sntemi ile
hesaplanacak anapara ye faizlerini, odeme gUnU almaya hak kazanacaklardir.

Yam:medium araei kurtiluslar nezdindeki hesaplannit, vade sonunda almaya hak
kaztuidiklitri nominal noun) (idenmesi Takasbank nezdindeki MKK hesabi araciligiyla
yapilacaktir. MKK sisteminde yatininct bazinda hesapliman Odense tutarlan MKK'ya (lye
kuruluslann Takasbank nezdindeki hesaplanna Sirket tarafindan topluca aktartlacaktir.
Bei-vi m-11a anwlarina au t itfa badelleri, Sirket tarafindan MKK'ya (lye kuruluslann
Takasbank nezdindeki hesaplanna brill olarak aktarilacaktir. MKK'ya aye kuruluslar da
kendilerine briit olarak yapilacak olan bu iidemeleri, yasal vcrgileri kaynaginda kesildikten
soma, net t utar (lien nden yatin met lara (ideyecektir.

Seker Faktoring'in bor9lanina araçlarini satin alacak yatirimcilarin haklanna iliskin
kisstlainalar isc asagidaki gibidir:

Bon;lanina araci sahipleri Seker Faktoring'in kar zarar riskine katilmaz. Sadecc
iltramya faiz karsiliginda bore vennis olmaktadir.

— Borclailma araci sahipleri $eker Faktoring' in yönetimine kattlamaz.
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— Borclanma aract sahipleri anapara ye faiz alacagi disinda ihracct üzerinde basica bir
hakkt yoktur.

— Borclanzna aract alacaklan, icra ye fibs Kanununun 206. maddesinin 4. fikrasinda
"Dördtincil Stra" basligt alundaki "imtiyazh olmayan diger NUM alacaklar" arasinda yer
almaktadtr.

Bon;lama aract sahipleri TTK hilktimleri uyannca;

- Kurulusta, sermayenin azaltilmast ye artinlmasinda belgelerin ve beyanlann kanuna aykin
&mast halinde belgeleri diizenleyenler veya beyanlan yapanlar lie kusurlannin varligt halinde
belgeleri ditzenleyenler veya beyanlan yapanlardan talepte bulunmak (6102 sayth Turk Ticaret
Kanuntt (UK) md. 549),

- Sennaye taahlnidünde bulunanlarm odeme yeterliliginin bulunmadtgint bilmesine ragmen
scnnaye taahhildtindc bulunanlara onay verenlerden, borcun odenmemesinden dogan zararlan
talep etmek (Tric md. 550),

- Ayni sermaye deger biciltnesinde veya devralmacak isletmeye deger bicilmesinde yolsuzluk
yapanlardan dogan zararlan talep etmek (TI' K md. 551),

- Kurucular, yönetim kurulu ayeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlanntn kanundan veya esas
sözlesmeclen dogan ytikinnlülüklerini ihlal ettikleri takdirde dogan zararlart talep etmek (TTK
md. 553),

- Denetcilerin kanuni görevlerini yerine getirilmesinde kusurht hareket ettikleri takdirde (TTK
md. 554) dogan zararlan talep etmck,

- Ortaklik alacaklist stfatlarindan dolayt, ortaklik esas sermayesinin azaltilmast halinde,
alacaklannin Odenmesini veya teminat gösterilmesini istemek (UK md. 474),

- Uzun siireden bed sirketin kanunen gerekli organlanndan birinin mevcut olmamast veya
gene) kurulun toplantnamast hallerinde durtnnun dOzeltilmesini istemek; aksi takdirde ortakligin
resin icin mahkemeye basvurmak (TUC md. 530),

- Zarara ugrayan sirketin Mast halinde, pay sahiplerinin ve alacakhlann istemleri itlas
idaresince one siirtilmedigi taktirde, tazminat davast acmak (FIX md. 556),

- Sermayenin kaybi ye borca batiklik halinde yeni nakit sermaye konulmast dahii nesnel ye
gercek kaynaklan ve önlemleri gösteren bir iyilestinne projesini mahkemeye sunarak iflastn
ertelentnesini istemek (TTK Ind. 377),

- Pay sahibi olmayan yönetim kurulu tlyelerinin ye yakiniannin sirketle borc iliskisine
girmeleri halinde veya sirketin bu kisilere kefalet, garanti ve tetninat yermesi veya sorumluluk
yOklemesi clurumunda sirket ztlacakhlart bu kiiieri, irketin yukumtendiriidigi tutarda sirket
borclart icin dogrudan takip etmek (IIK.md.395),

- Sirketin Masi halinde yonetim kurulundan son 0c yilda sebepsiz zenginlesme ile elde edilen
kazanclann iadesini tater) etmek (TTK.md.513),

- Alacakhlar, hakimiyetin köttlye kullanilmast durumunda, Sirket itlas cuncmis olsa bile,
sirketin zarannin sirkete ödenmesini istemek (1TK.md.202),

- Sirketin sona ennesi ye tasfiyesi durumunda alacakhlar alacaklannt tastlye memurlanna
bildirmek (TIK.md.541)

hak lama sahiptirler.

4.7. Nominal fait. orant ye iidenecek faize iliskin esaslar:

a) 13orelanma aracttnn vadesi ve it fa plant ile it fa silrecine ili kin esaslar:
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Daha sonra belirlenecektir.

b) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman üdenmeye ba ş lanaca ğı , son ödeme
tarihleri:

Daha sonra belirlenecektir.

c) Faitin ve anaparan ı n zaman a şı nı r

2308 say ı l ı "Ş irketlerin Müruru Zamana U ğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi
Bedellerinin Hazineye intikal! Hakk ında Kanun" hükümleri çerçevesinde,
tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaks ı z ı n 5 y ı ll ı k zamanaşı m ı na uğram ış olan faiz
ödemeleri ile 10 y ı ll ı k zaman aşı m ı na uğram ış tahvil bedelleri, söz konusu süreler
içerinde tahsil edilmedi ği takdirde devlete intikal eder.

d) Faizin değ i ş ken olmas ı durumunda, dayand ığı gösterge faiz oran ı ile buna
dayan ı larak hangi yöntemle hcsaplanaca ğı :

Daha sonra belirlenecektir.

e) Gösterge faiz oran ı n ı n geçmi ş ve gelecek performans ı n ı n ve dcğ iskenli ğ inin
nereden takip edilebilece ğ i:

Sermaye Piyasas ı Kurulu'nun 11-31.1 say ı l ı "Borçlanma Araçlar ı Tebliğ"inde
belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edilecek bonolara dayanak olacak "Gösterge
Faiz" oranlar ı n ı n hesaplanmas ı nda kullan ı lan T.C. Hazine Müste şarl ığı tarafı ndan
ihraç edilmi ş DIBS'lerin geçmi ş piyasa performanslan, Borsa Istanbul'a ait internet
sitesinden takip edilebilmektedir.

(http://www.borsaistanbul.corn/veriler/verileralthahvil-ve-bono-piyasasi-
verileri/bulten-verileri)

Gösterge faiz oran ı n ı n gelecek performans ı m takip etmeye yönelik bir araç
bulunmamaktad ı r.

f) Gösterge faizi olumsuz. etkileyebilecek ola ğanüstü unsurlar ve faize ilişkin
düzeltme kurallar ı :

T.C. Hazine Müste şarl ığı tarafı ndan ihraç edilen DIBS'lerin faizleri, büyüme,
sanayi üretimi, enflasyon, gibi ckono ınik verilerin yan ı s ı ra T.C. Hazine
Müsteşarl ığı ve T.C. Merkez Bankas ı 'n ı n pol ti kalan ndan do ğrudan
etkilenmektedir.

Hesaplaman ııı yap ı ld ığı tarih itiban ile "Gösterge Faiz" hesab ına konu olan
13113Slerin i ş lem gördüğü B1ST Borçlanma Araçlar ı Piyasas ı 'nda resmi tatil
ve/veya genel olarak piyasay ı etkileyebilecek olağan ve olağanüstü ko şullar
nedeniyle piyasan ı n kapanmas ı veya aksakl ıklar yaşanmas ı durumunda geriye
dönük olarak, 131ST Borçlanma Araçlar ı Piyasas ı 'nda ilgili DIBS'lerin i ş lem
gördü ğü en son üç i ş gününde olu şan ağı rl ı kl ı ortalama y ı ll ı k bile ş ik faizler
kullan ı larak hesapla ınalar yap ı laeakt ı r.

g) Gösterge faizi!' 1.1111: ı n ı l ımis ı suretiyle bulunacak faiz. oran ı n ı n kim taraf ı ndan
hesaplanacağr

Gösterge faizin kullan ı lmas ı suretiyle bulunacak faiz oran ı , Şeker Yat ı r ı m Menkul
Değerler A. Ş . (Şeker Yat ı r ı m) tarafindan hesaplanacak ve Şeker Faktoring'in
(may ı na sunt ı laeakt ı r.

Ii) Faiz oran ı n ı n belirlenmesinde esas al ı nacak ölçütün ortadan kalkmas ı halinde
yap ı lacak iş lemler:
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Hesaplamanm yapthilgi tad') Mban lie faiz °ram hesabma konu olan DIBS'lerin
islem gorduu BiST Borylanma Araclan Piyasas(nda resmi tatil ve/veya genet
olarak piyasayi ctkilcycbilecek olagan ye olagantistil kosullar nedeniyle piyasamn
kapanmam vcya aksakhklar yasanmasi durumunda gcriye thintik olarak, 31ST
Borglanma Araglan l'iyasas(nda ilgili DiBS'Icrin islem gördtigti en son tic is
giinunde ohtsan agirldsh ortalama yiilik bilcik faizler kullandarak hesaplamalar
yamlacakur.

i) Faiz iideracsinin tiircv hir kismnim Minas' durumunda, yatirintin degerinin
dayanak araein degerintlen, Ozcilihlc risklerin  hir sekilde ortaya ciktigi
durumlarda nasil etkilendigi hakkinda

thraq edileeek borclantna araemm liiz Men:slain tiirev kisnu bulonmamaktzahr.

4.8. ihracctinn ya da yalirmicumn talehine bagh olitrak erken itlattin silt konusu
°Imam durtnnunda erken itfa kosullart hakkinda

13orglanma araçlannin vadesinden once erken itläsi planlanmamaktadm

4.9. Kismi itfantn sot konusu olmast durtinimida ktsmi itfa kosollari liakkinda

13on,danma araçlarunn losnn nfasi planlanntamaktadir.

4.10. Borglanma araclanna kardan pay yerilip 11111(klada hilgi:

Borclanma araclarma kardan pay verilmeyeeektir.

4.11. IlaIka art edileeek borclammt araciartin tIIiI getiri Grant ye genii 01%111111111

nasil besaplandigi hakkintla

Daha soma NJMenet:LAM.

4.12. Paya diintistiiriilebilir taltvillere iliskin iizel

a) Diiniistilrine t..saslart Ye Ufa

Yoktur.

b) DOnUtUrne o ram vc dualistfirm(' orao min Mizeltihnesine iiikin csaslarr.

Yoktur.

c) Ktsmi diintistfirme durtimunda uyulacak esaslar:

Yoktur.

d) Döniistiirme haktunin ktillantimastnin sermaye arttritm yapilmaksinn
gerceklestirilmesinin minnkiin Minas' lialinde, PDT tutart karsillionda verilmesi
gereken miktardaki paylarin !magi surette temin edilecegine iliskin

Yoktur.

e)Yalu-mica:1r kin iinemli olahilteck diger hususlar:

Yoktur.

4.13. Degistirilchihr tahvillerc iliskin lizel hiikiimler:

a) Degistirme esaslan ye itfa plum:

Yoktur.

b) Degistirme oram ye degistirmc oraninin diitchihnesine ilikin esaslarr

Yoktur.
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c) Kismi deg,istirme durumunda uyulaeak esaslar:

Yoktur.

d) Degistirilebilir tahviller karsiliginda verilmesi gereken pay la ri n hangi surette
tenth' edileeegine iliskin bilgi:

Yoktur.

e)Yam-um:Mir kin iinemli olabilecek diger hususlar:

Yoktur.

4.14. BorvIatima ante] sahiplerinin temsil edilmesine ye hit temsilin hangi organlar
vasitasiyla yaradigi lie ilgili min-tom hiikiimleri hakkmda bilgi:

6102 saytli Turk Ticaret Kanunu uyannca borçlanma aract sahipleri, pay sahiplerinin paya
bagli olarak sahip olduklan tonsil haklanna sahip degillerdir. Genet kurulda oy kullanma
haklan bultinmarnaktadir

4.15.13011;1111mm :tract ihritelna iliskin yetkili organ kararlan:

Yönetim Kurt:It:nun 18.09.2015 tarih ye 39 sayth karannda;

"Sirketimizin bugilnkil Yönetim Kurulu toplantismda;
Sirketimizin kaynak ihtiyacinin karstlanmasl icin, Gene! Kttrulumuzun Yönetim
Kurtiluninuza verdigi yetkiye dayanarak, Bankacilik Diizenleme ye Denctleme Kurumu'ndan
Oulu; izni alinmak kaythyla,

— Nominal tutarlan toplann 100.000.000.-TL'yi (Yilz Milyon Turk Liras° asmayacak sekilde,
bir veya birden fazla tertipler halindc bono ve/veya tahvilihrac edihnesine,

— ihrac yönteminin halka art ve/veya tahsisli sans yoluyla gerceklestirilmesine,
— Ihraclara alt vade, faiz orani, faiz tOra ve yatinmci gruplanna tahsisat gibi genel

esaslannin belirlenmesine,
- Sermaye Piyasasi Kanunu ve bu Kanuna dayanan diger mevzuat hilkümleri dogrultusunda,

ihrac edilecek bono vc/veya tahvillerin Kurul kaydina alininast amactyla T.C. Basbakanlik
Sermaye Piyasast Kurultina, koasyon islemleri icin Istanbul Menkul Ktymetler
Borsasi'na ve sair diger Kurum ve Kuruluslara basvuruda bulunulmasina,
Yasal izinlerin alinmasim milteakip gcrekli bOtan islemlerin yerine getirilmesine,
Tiim bu is ve islemler kin Genet Müdürltigün tam yetkili kilinmasina karar verilmistir."

nil I i nekted I r.

4.16. Ilalka art edilecek hordatima ante' tizerinde, horvlanma antemin devir ve
tedaviiliiiiii kisitlayiet vcya hortjantna anteint alanlarin haklanin 1.tillanniastna engel
olaeak kayitlann hultintip hultnimadigina iliskin hilgi:

Yoktur.

5. IIALKA AIZZA 11.1$KIN I-I USUSLAR

5.1. I lalka aunt kostillan, halka aria iliskin hilgiler, talimini lialka art takvitni ve
lialka aria katilmak içiil yapilmast gerekenler

5.1.1. Ilalka arm tahi oldugu kosullar:

liankaeilik Diftenleme ve Denctlemc Kurumu i na 18.09.2015 tarihindc TL cinsinden nominal
tutarlan toplatm 100.000.000.-T1.'yi asmayacak sckilde bir veya birden fazla tertipler halinde
bono ve /vcya tahvil ihract yapdabilmcsi hususunde nun Multi izin basvurusu yapilmis olup,
IIDDK'nin Sete! Faktoring'c muhatap 15/10/2015 tarih 32521522-103.01[134-1841-E.14660
&oh yazismda; 6361 sayth Finansal Kiralatna, Faktoring vc Finasman Sirketleri Kanunu ile
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24.04.2013 tarih 28627 sayilt Resmi Gazetede yayunlanarak yururluge giren Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finasman Sirketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslan Hakkinda Yönetmelikte
tbktoring sirketlerinin sennaye piyasast araylartyla borclamnalanni cRizenleyen veya buna
dogrudan siturlama getiren herhangi bir hiikiim yer almachgt belirtiimeitir. BDDK bu itibarla,
Sirketin soz konusu basvurusunun 6362 sayth Sermaye Piyasast kanunu se ilgili mevzuat
çercevesinde Sermaye Piyasast Kurulunca degerlendinnesinin yerinde olacagmin cllisiintilmekte
oldugunu belinmistir.

Aynca; Borsa Istanbul A.$.'ye $eker Faktoring bor9lanma araclarinin Borsa tda islem gönnesi
hakkinda gerckli basvuru yapihnistir.

DelayIt bilgi thraççt 13ilgi Dökilmant t nin I. Borsa Gönis0 ye II.Diger Kurumlardan Alinan God's
vc Onaylar bölümünde yer almaktadir.

5.1.2. Ilalka art edilen borelanma araçiaririiti I titan:

Daha sonra belirlenecektir.

5.1.3. Balk:* an siircsi He halka aria hatilint hakkintla bilgi

5.1.3.1. I lalka art stiresi ve tahmini halka art takvimi:

Daha sonra belirlenecektir.

5.1.3.2. Ilalka aria basvuru siireci ile basvuru yerleri ve sails sekli:

Daha sonra belirlenecektir.

5.1.4. Karsdanantayan taleplere alt bedeller lie yaw-out:liar tarafindan sans fiyattnin
iizerinde üdenen tutarlarm jade sekli hakkinda bilgi:

Daha sonrzt belirlenecektir.

5.1.5. Tali) edilebileeek asgari ve/veya azami miktarlar hakkinda bilgi:

Daha sonra belirlencecktir.

5.1.6. Borclanma :tract aImak icin basvuru yawl:teak y crier ile borclannta
bedellerinin iidenme yeri se sekli lie teslim siiresi de &dill borclanma art:tannin
teslimine iliskin bilgi: a) Ilitvuru yapilacak yerler ile borclanma aract
bedellerinin tidenme yeri vesekline bilgi:

Daha sonra belirlenceektir.

b) Borelanma Araelarmin teslimine iiikin bilgi:

Halka arz edilecek borclanma araçlan, sansin tamamlanmastni milteakip Sermayc Piyasast
Mevzuatt cercevesinde MKK nezdindc hak sahipleri bazmda kayden izlentneye
baslanacaktir.

5.1.7. Halka an sonuelannin ne sekilde karnuya duyurulacagt bakkinda bilgi:

Halka arz sonuclan, Kunlun sermaye piyasasi araclantun satisma iliskin dilzenlemelerinde
yer alan esaslar geNevesinde dagitim listesinin kesinlestigi gilnü takip eden iki is glint)
igerisinde Kurul'un özel duntmlann kamuya ayiklanmasma iliskin dilzenlemeleri uyarinca
kamuya duyurulur.

5.1.8. Rol-Oat/ma araclannin 1111 :111111 11:11.1:111, hti haklarm do rcddebilillicti ve fin abm
haklarmin kullanilmarnast durumunda 1th hahlarm akibeti Itakkin(ia bilgi:

Yoktur.
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5.2.1. Sat ış m birden fazla ülkede ayn ı anda yap ı ld ığı durumlarda, bu ülkelerden
birine belli bir oranda tahsisat yap ı lm ışsa buna ili şkin bilgi ile her bir kategori
baz ı nda halka anda yal ı r ı mcdara tahsis ve da ğı t ı m esaslar ı hakk ı nda bilgi:

Borçlanma araçları Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar ı uyarı nca B İ ST'de iş lem görecek
şekilde Türkiye'de daha sonra belirlenecek vade ve tertiplerde halka arz edilecektir.

5.2.2. Ilalka anda yat ı rm ı c ı lara tahsis ve da ğı t ı m esaslar ı hakk ı nda bilgi:

Daha sonra belirlenecektir.
5.2.3. Talepte bulunan yat ı r ı mc ı lar:t, halka artdan ald ı klar ı kesinle ş miş borçlanma
arac ı miktar ı n ı n bildirilme süreci hakk ı nda bilgi:

I lalka andan almaya hak kazan ı lm ış borçlanma arac ı miktarlan, dağı t ı m listelerinin Şeker
faktoring tarafı ndan onayland ı g ı gün, Şeker Yat ı rı m ve acentasi konumundaki Şekerbank
tarafı ndan yat ı n ınc ı lara bildirecektir.

Yat ı runc ı lara yap ı lacak bildirimden önce borçlanma araçlar ı iş leme konu olmayacakt ı r.

5.3. Borçlanma arac ıııııı sat ış fiyat ı veya fiyann tespit edildi ğ i/edileceğ i yöntem ile
nihai fiyat ı n kamuya aç ı klann ı a süreci:
Daha sonra belirlenecektir.

5.4. Arac ı l ı k Yüklenimi ve halka Arta Arac ı l ı k

5.4.1. Halka arta arac ı l ı k edecek yetkili kurulu ş hakk ı nda bilgi:

Halka arza Şeker Yat ı rı m Menkul De ğerler A. Ş . arac ı l ı k edecektir.

Adres:
Şeker Yatinm Menkul De ğerler A.Ş .-
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394

Ş IŞLI /ISTANBUL
Tel: (212) 334 33 33 Fax: (212) 334 33 34

5.4.2. Halka arzu) yap ı lacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kurulu ş lar ı n ı n
isimleri:
Halka art sat ış sadece Türkiye'de gerçekleştirilecektir.

Takasbank: Ş iş li Merkez Mah. Merkez Caddesi Na: 6 34381 Ş i ş li — ISTANBUL

N1KK Adresi: Askerocag ı Cad. Süzer Plaza No:1-15 Kat:2 34367 Elmada'g- Ş i şli / ISTANBUL

hakk ı nda

Yüklenimde Bulunulan
Borelann ı a Araçlar ı n ı n

Yüklenimde Bulunulmayan
Borclanma Araclar ı n ı n

Yetkili Oluş turul Arac ı l ığı n Nominal Halka Arz Nominal lalka Arz
Kurulu ş -mu şsa Türü Değeri Edilen Değeri (TL) Ed ileri

K ıı nsorsi-
yu nı da ki

(TL) Borçla ııııı a
Arac ı na

Borçlanma
Arac ı na

Oran ı (Ve) _ Oran ı ("/L.)

Şeker -
Yatı rı m

En iyi - 100.00 0 .000 %100
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Menkul I Aractligt
Deterler
A S

5.4.4. Aranlik ye yiiklenim sözlesmcsi bakkintla bilgi
$eker Faktoring taratinclan ihrac edilecek borelanma araclanna araciltk islemleri 17.11.2015
tarihinde imzalanan Araciltk Sözlesmesi cercevesinde Seker Yannm Menkul Degerler A.$.
tarafindan gereeklestirilecektir.

Seker Faktoring'in borelanma araclan sattsr SPK'nm 11-5.2 saytl: Serrnaye Piyasasr
Araclannin Satisr TebligiThin 14. maddesinde yer alan "Talep Toplama Yoluyla Sans
Yontemi" de gereeklestirilecektir. I lalka aria aracillk SPK'nin 111-37.1 Yafinm Hizmetleri
Ile Van Flizmetlere Ilikin Esaslar Hakkinda Teblig i inin 51. maddesinin (b) bendinde tarnmr
yap:Ian "En Iyi Gayret Aramligt" seklinde gereeklestirilecektir.

5.5. !Erika aria iliskin olarak ihraccunn iidemcsi ger y ken toplam ve halka an cdilecek
borelan ma ante' basin a maliyet:
Daha sonra belirlenecektir.

5.6. Talepte bulunan yatinnicInin iidcyccegi maliyetler hakkinda bilgi:

Borclamna araelanna iliskin vergilendinne csaslan isbu sermaye piyasast aracr notunun
Madde 9 'BORCLANMA ARAcLAR1 ILE ILGILI VERGILENDIRME ESASLAR1'
losminda

Yam-mu:Klan talep edilecek komisyon ye benzeri giderler ise daha sonra belirlenecektir.

6. 13012SADA ISLEM GoRMEYE 11.15KIN 1311.GILER
6.1. Borelanma araelarinin borsada islcm giirmesine iliskin esaslar He islcm grirme
tar:111er::
Halka an edilen borclanma araclannin sat'' tamamlandiktan sonra Borsa Istanbul A.$.'de
islem görmesi Borsa Istanbul A.5. Mevzuatinin ilgili hiikiimleri ere:Neves:11de Borsa
BaskanIrgi'mn onayina baglIchr.

Borclanma araelannin halka arzma iliskin dagrum listelerinin onaylanmast ye borelanma
araemin yatinmer hesaplanna aktarumn: takiben, 131A5 tarafindan belirlenecek tarihten
itibaren 13orsa Istanbul Tahvil NT Bono Kesin Ahm-Satim Pazarenda islem görtneye
baslamasr beklenmektedir.

6.2. 13orsada islem giirecck olan borylainna ante:arum: hangi clurtimlarcla :siert:
swasinin kapatilabileccgi hakkinda brig::
Serrnaye Piyasast ye Borsa Istanbul Mevzuatunn ilgili hiikOmleriyle belirlenen
yoktImItiliikleri yerinc getirmeyen veya Borsa Istanbul Kotasyon Yonetmeligrnin 27.
maddesinde yer alan durutnlann olustugu sirketlerin :brae ettigi ve 13orsa'da islem gören
borclanma araclan Borsa Istanbul Yonetim Kurulu karanyla gee:el veya stirekli olarak
islem gönnekten men edilebilir. Borsa Yonetim Kurulu, gerekli gördogil ballerdc, crkanna
karanndan Once :bracer kurulusu durumu di:whines: rein siire vererek uyarabilir.

6.3. ihraeernin daha once ihrae ettigi pay hark scrmayc piyasaer araelarmm irilett:
gördfigii borsalara iliskin bilgi:
!brace/run aha Once :brae ettigi borelanma araclanna iliskin bilgiler asagtdaki tabloda
verilmistir.
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1

I3orelanma 'brae Vade Vade Ida Tarihi IS1N Kodu Satis Ifirii
Araetnin Miktan Balangie
Tii rii (TI,

Nominal)
Tarilil I

Bono 20.000.000 176 giin 19.06.2012 12.12.2012 TRFSKFHAl219 Halka An

Bono 20.000.000 178 On 04.12.2012 31.05.2013 TRFSKF1151319 Halka An

Tahvil 10.000.000 546 gun 04.12.2012 03.06.2014 . TRSSKFH61410
.,

Halka Arz

6.4. Piyasa yapiel Ye piyasa yaptelligin csaslarr

Yoktur.

7. GARANTI IiIÜKÜMLER1 VE GA1RANTORE iLiSKiN BILGILER

7.1. Garantinin malnycti

Yoktur.

7.2. Gant n tin in ka psa

Yoktur.

7.3. Garantiir hakkindaki

Yoktur.

7.4. incelemeyc açik Ititulacak belgeler

Yoktur.

8. 1W;ER BiLG1LER

8.1. Ilalka art stirecinde ihracciya danismanlik yapanlar hakkinda bilgiler:

$eker Yatinm, 17.11.2015 tarihinde imzalanan Borelanma Arael ihracina Aracilik
SOzIcsmesi kapsammda $cker Faktoring'e aracilik hizincti vcrccektir.

8.2. Uzman ye bagimsa denetim rapor1art lie iieiineti ki$ilerden abnan

Seker Faktoring' in 30.06.2015, 31.12.2014 Ye 31.12.2013 hcsap dönemlerine alt konsolide
finansal tablolanna Riskin bagintsiz denctim raporlan Akis Bagunsiz Denctim ye Serbest
Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. tarafindan handanmis olup belirtilen finansal tablolar

OLUMLU On's verilmistir.

30.06.2015 hesap dönemine iliskin bagimsiz denctim sirktninin: 

Akis Bagimsiz Denctim Ye Serbest Muhasebeci
enyani : Mali Miisay irlik A.S. 

Sorumlu Has Dewy' : Orhan Akova 

Kavacik Rtizgarli Bailee Mali. Kayak Sok. No:29
Adresi : Beykoz 34805 istanbul

30.06.2015 hesap dönemine iiikin bagimsiz denetim sirketinin Ozet
"Smirk denctimimize gore, finansal bilgilerin, Seker Faktoring A.S.'nin 30 1-laziran 2015
tarihi itibanyla finansal dunnnunun ye aym tarihte sona cren alti aylik döneme.
finansal perforrnansumn ye nakit akislannm BDDK Muhasebe ve Raporlama mcyzuatina
ye BDDK Muhasebe ye Raporlama inevzuati lie thlzenlenmis konular disinda Tilrkiye
Muhasebe Standard' 34 "Ara Döncm Finansal Raporlama Standardi"na uygun olarak
önemli yönlcriyle gereege uygun bir bigimde sunulmadigi kanaatinc vannamiza sebcp
olacak herhangi bir httsus dilckatimizi gekmemistir."
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SortiriIu

Adresi

31.12.2014 ye 31.12.2013 hesap dönemlerine iliskin bagunsiz denetim

Akis Bagunstz Denetim Ye Serbest Muhasebeci
Onvani 1: Mali Miisavirlik A$.

n:

Erdal ithmak

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

31.12.2014 hesap dönemine iliskin bagunstz denetim sirketinin özet

"Görüstimilze gore, ilisikteki finansal tablolar, butun önemli taraflanyla, $eker Faktoring
Anonim Sirketrnin 31 AraIlk 2014 tarihi itibanyla finansal durumunu ye aynt tarihte sona
eren dönemine faaliyet sonuclan lie nakit aktslannt Bank=Ilk DOzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafindan muhasebe ye finansal raporlama esaslartna iliskin olarak yaymilanan
yönetmelik, teblig ye genelgeler lie Bankactlik Dözenleme ve Denetleme Kurumu
tarafmdan yaptlan actklamalara uygun olarak dogru bir bicimde yansitmaktadir."

Mevzuailan kaynaklanan Diger YUkUrniuiüklere I li Odn Itapor

DITK i nin 402'nei dtirdtine0 fikrast uyannea Sirkerin 1 Ocak-31 AraIlk 2014 hesap
dönetninde defter tutma dilzeninin, TTK lie $irket esas sözlesmesinin finansal raporlamaya
iIi kiti Mikümlerine uygun olmadigtna dair önemli bir hususa rastlanmanusur.

2)TTK'mn 402'nei maddesinin dördüncii fikrast uyannca Yönetim Kurulu tarafnntza
denetim kapsamt nda istenen acaklamalan ya ms ve talep edilen belgeleri vennistir.

31.12.2013 hesap dönemine iliskin bagtmstz denetim sirketinin ozet görüsti:

"Görüsönilize göre, ilisikteki finansal tablolar. WW1 onemli taraflanyla, Seker Faktoring
Anonim Sirketrnin 31 AraIlk 2013 tarihi itibanyla finansal durumunu ve aynt tarihte sona
eren Mittel/tine faaliyet sonuclan lie nakit akislannt Bankacdtk Dözenletne ye Denetleme
Kurumu taratindan muhasebe ve tinansal raporlama esaslanna iliskin olarak yaytmlanan
yönettnelik, teblig ye genelgeler lie Bankaedtk Dtizenleme ve Denctleme Kurumu
tarafindan yapilan actklamalara uygun olarak dogru bir bicimde yansttmaktahr."

8.3. Varsa iltracvl veya iltraç edilen borvlanma araclarma iliskin derecelendirme notu
hakkinda bilgi:

Yoktur.

9. 11 01(c7LANIVIA ARACLARI i I ,I•1 ilL,GiLi VERGILENDiRNIE ESASLAR I

a) Tam Miihellef Cercek Kisi

Fait. Kazann

Ozel sektor tahvil ve bonolanndan elde edilen faiz kazanelan 1cm GVICtun 6009 sayth
Kanun lie degistirilen Gecici 67'nci maddesi uygulanmaktadtr. Buna gore, tam mükellef
gercek kisilerin bu kapsamda elde ettikleri faiz gelirleri, isletne araciltk eden banka ye aract
kurtunlantica °%1O orantnda stopaj yaptlarak vergilendirilir. Yaptlan stopaj tültai vergidir.
Bu sebeple. lhiz geliri ckle eden tam intikellef bireysel yatirtmellar tarafindan bu gelirleri

aynea yillik beyanname verilmez, baska gelirleri iein verilecek beyannameye de dahil
edi line,.

Gecici 67'nci maddcye gore te ykifata tabi tutulan faiz getirlerinin ticari faaliyet
kapsaminda elde edihnesi durumunda bu gelirler tieari kazanc Mikümlerthe gore
vergilendirileceginden, ticari kazanclarla itgiii olarak verden beyannameye dahil eddirler.
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Aneak, Gecici 67'nei madde hilkmil geregi tcykif edilen bu vergiler beyannamede
hesaplanan vergiden mahsup e(ilir.

Alan — Salim Kazanct

Ozel sektör talwil ye bonolantidan eldc edilen alim - satim kazanylan, GVK Geciei 67'nci
madde kapsaminda deger arils kazanci olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, altm - satim
kazancina araellik eden banka ye araet kurumlarca yamlir. Tevkitht °rant %10 olup, nihai
vergidir. Dolayistyla bireysel yattrimeilann stiz konusu alim - sawn kazanct icin ayrica
yillik beyanname dözenlenmez, basica gelirleri Win verileeek beyannatneye de bu gelirler
dahil edilmez.

Alm satin) kamnglannin tieari faaliyet kapsaminda clde edilmesi durumunda bu gclirler
ticari kazanc hilkümlerine gore vergilendirileceginden, ticari kazanclarla ilgili olarak
verilen beyannameye dahil edilir. Ancak, tevkif cdilen vergiler beyannamede hesaplanan
vergiden mahsup edilir.

h) Dar Makelief Gercek Kisi

Faiz Kazanct

(Sze] sektor tahvil ye bonolanndan eldc cdilen faiz kazanclarimn vergilendiriltnesi, gelire
araellik eden banka ye aract kurumlar tarafmdan yapihr. Dar miikellef gercek kisilerin bu
tor faiz gclirleri 01.10.2010 tarihinden itibaren %10 stopaja tabidir ye stopaj nihai vergidir.
Dolayistyla, dar mokellef bireysel yattruncilar bu gelirleri icin beyanname vennezler.

Diger tarafian; mukimlik belgesi bulunan dar milkellef gercek kisilerin yerlesik oldugu
iilke lie T.C. arastnda imzalannus cifie Vergilendirmeyi onleme Anlasmalan (CV0A)
varsa ye bu anlasmalarda soz konusu tahvil Ye bono faiz kazanci icin istisna veya daha
dilsok bir vergi °rant ongörillmüs isc bu hilkümlerin uygulanmast gerckeceginden,
yafinmet tarafmdan bu anlasmalara bakilmalichr.

Ahm — Satim Kazanct

(Szei sektör tahvil ve bonolanndan clde edilen aim - satim kazanelan, GVK Geeici 67'nei
madde kapsaminda deger ants kazanct olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, alim - satim
kazancina aracilik eden banka ve arm kurumlarca yapihr. Tokifat °rant 01.10.2010
tarihinden itibaren %10 olup, nihai vergidir. Alm - satim kazanct elde eden dar milkellef
bireysel yatinmet bu gelirleri lent bcyanname vermez.

Diger taratian; mukimlik belgesi bulunan dar miikellef gereek kisilerin yerlesik oldugu
(like lie T.C. arasinda imzalannus CVOA varsa ye bu anlasmalarda söz konusu tahvil ve
bono altm — swim kaz.anct icin istisna veya daha chistik bir vergi orant ongörillmils ise bu
hiikihnlerin uygulatunast gerekeceginden. yatinmet tarafmdan bu anlasmalara bakilmalichr.

c) Tam Miikellef Tiizel Kisi ye Diger Kurumlar

Faiz Kazanet

Tam mokellef tözel kisiler tarafindan elde edilen özel sektor tahvil ve bono faiz gelirleri
GVK Geeici 67'nci madde kapsaminda stopaja tabi olup, stopaj °rant tilzel kisiligin ve
kurumun hukuki yaptsma gore degisecektir. Buna gore; KVK'da sennaye sirketi olarak
belirtilen hazel kisiler, SPK'nm dilzenleme ye denetimine tabi fonlar, miinhastran menkul
kiymet ye diger sennaye piyasast aract getirileri ye deger anis kazanelan saglamak
amaciyla 2499 say111 Sermaye Piyasast Kanunu'na gore kurulan yattrun fonlan ye yattnm
ortakliklan lie benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi t nca belirlenenler iein stopaj °rant
%0, bunlarin disinda kalanlar igin %10 olarak uygulanmaktadtr. Bu kapsamda faiz gelirleri
Ozerinden;
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Anonim Ş irketler, Lin ı ited Ş irketler, Sermayesi Paylara Bölünmü ş Komandit
Ş irketler %O,

Semmye Piyasas ı Kanunu'na Göre Kurulan Menkul K ı ymet Yat ı rı m Ortakl ı klar]
%O,

Sermaye Piyasas ı Kanunu'na Göre Kurulan Menkul K ı ymet Yat ı r ı m Fonlar ı %O,

Emeklilik Yat ı rı m Fonlan %O,

Borsa Yat ı r ı m Fonlan %O,

Konut Finansman ı Fonlan %O,

Varl ı k Finansman ı Fonlan %O,

Yukarıda Say ı lanlar D ışı nda Kalan Kurum ve Kurulu ş lar %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.

Tam mükellef tüzel kişi ve diğer kurumlarca elde edilen faiz geliri kurum kazanc ı na dahil
edilir ve yukanda belirtilen yat ı nm fonları ve onakl ı klan hariç %20 kurumlar vergisine
tabi tutulur. ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden
düşülebilir.

Diğer taraftan; özel sektör tahvil ve bonoları faizi elde eden BSMV mükellefi kurumların,
bu gelirleri üzerinden %5 BSMV hesaplamalan gerekir.

Al ı m — Sa ı m ı Kazanc ı
Özel sektör tahvil ve bonolar ı ndan elde edilen al ı m - sat ı m kazançlar ı değer artış kazanc ı
olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, al ı m - sat ı m kazanc ı na arac ı l ı k eden banka ve arac ı
kurumlar tarafı ndan yap ı l ı r. Tevkifat oran ı tüzel kişi ve kurumun hukuki yap ı s ı na göre
değ i şecektir. Bu kapsamda; al ı m - sat ı m kazançlar ı ndan;

Anonim Ş irketler, Limited Ş irketler, Sermayesi Paylara Bölünmü ş Komandit
Ş irketler %0,

Sermaye Piyasas ı Kanunu'na Göre Kurulan Menkul K ı ymet Yat ı rı m Ortakl ı klar'
%O,

Sermaye Piyasas ı Kanunu'na Göre Kurulan Menkul K ı ymet Yat ı r ı m Fonlar! </00,

Emeklilik Yat ı r ı m Fonlar ı %O,

Borsa Yat ı r ı m Fonlan %O,

Konut Finansman ı Fonlar' %O,

Varl ı k Finansman ı Fonlan %O,

Yukar ı da say ı lanlar d ışı nda kalan Kurum ve Kurulu ş lar %10

oranlar ı nda stopaja tabi tutulur.

Tam mükellef tüzel kişi ve diğer kurunı larca elde edilen al ı m - sat ı m kazançlar ı kurum
kazanc ı na dahil edilir ve yukar ı da belirtilen yat ı r ı m fonlar ı ve ortakl ı klar! hariç %20
kurumlar vergisine tabi tutulur. Ancak, al ım - sat ı m kazanc ı ndan kesilen gelir vergisi
stopajlan hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Diğer taraftan; özel sektör tahvil ve bonolar ı ndan al ı m - sat ı m kazanc ı elde eden I3SMV
mükellefi kurumlar ı n, bu gelirleri üzerinden BSMV hesaplamalan gerekir. Yurt içinde
Türk Liras ı cinsinden ihraç edilen özel sektör tahvillerinin geri al ı m ve sat ı m taal ıhüdü ile
ikti Ne?"44,112„mkarğpşişnveya vadesi beklenmeksizin sat ışı nedeniyle 'ekle al ı nan
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paralar Oterinden %1 oraninda BSMV hesaplanacaktir. Ancak BSMV muketieti clan
kurumlarea, vadesi 1 yildan kisa clan Ozel sektör ve banka bonolart nedeniyle elde edilen
aynt kapsamdaki gelirler üzerinden %5 BSMV hesaplanmalahr.

d) Bar Miikellef nix! Ki0 ye Diger kuriimlar

Fait Kazatiet

Ozel sektör tahvil ye bono fait gclirleri GVK Gegici 67'nci madde kapsammda stopaja Si
olup, stopaj cram HAM kiiiigin ve kurumun hukuki yapisina gore degiseeektir. Buna gore;
KVK'da Mit-tile]) sermaye sirketlerine benzer nitelikte yabanci kurumlar, SPK'ntn
dilzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabanct thnlar, mOnhastran menkul
ktymet Ye diger sermayc piyasasi aract gctirileri ye deger anis katanclan saglamak
amactyla 2499 sayilt Sermaye Piyasast Kantintena gore kurulan yatirim fonlan ye yawn»
onakliklart He batter nitelikte oldugu Maliye Bakanligalea belirlenenler kin stopaj cram
%0, bunlann disinda kalanlar kin %10 olarak uygulantr. Bo kapsamda fait katarklarr,

Anonim Sirket, Limited Sirket ye Sermayesi Paylara 1301th-onus Kotnandit $irket
Benzeri Nitelikte Yabanct Kurumlar kin %0,

Sermaye Piyasast Kanuntina Göre Kurtilan Menkul Kiymet Yatinni Ortakliklan
Benzeri Nitelikte Yatinm Ortakliklan iyin %0,

Sermaye Piyasast Kanuntrna Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatirim Fonlan
Benzeri Nitelikte Yabanct hi/liar kin %0,

- TOrkiye'de milithasiran menkul kiymet ye diger sermaye piyasast aract getirileri lie
deter anis kazançlan elde etmek ye bunlara bag!' haklan ktillaninak amactyla faaliyette
bulunan smith sorumlu ortakliklar. (like fonlan, kurtan ye kundus timlan ye yatirtm
kuruluslan gibi yabanet kurumsal yattrituctlar 1cm %0,

Yukanda saytlanlar dismda kalan kurum ye kuruluslar kin %10

oranlannda stopaja tabi

Tevkifat, fait gelirine aracilik eden banka ve araet kurtunlarea yapiltr ve nilmi vergidir.

Diger taraftan; faiz kazatklan %10 tevkifata tabi tutulan dar mükellef km= ye
kurultislarin yerlesik oldugu Olkeler ile T.C. arasinda imtalannus GVOA varsa ve bu
anlasmalarda sOz konusu tahvil ye bone fait kazanct kin istisna yeya dalut dOstIk bir vergi
cram öngörülmOs ise bu liüktimlerin uygultuunast gerekeceginden, yaw-inlet tarafindan bu
anlasmalara bakilmal [di r.

Ahm — Salim Katanet

Ozei sektör taint] Ye bonolarindan elde edilen alim - sawn katanclan, GVK acid 67'nei
madde kapsaminda deter ants kazanci olarak tevkifata tabidir. Tc ykifat oram late]
kioigin ye kurumun hukuki yamsma Ore degisecektir. 13una göre; KVK'da belirtilen
sermaye sirketlerine benter nitelikte yabanct kurumlar, SPK'ntn dOzenleme ye denetimine
tabi fonlara benzer nitelikte yabanct fonlar, mOnhastran menkul loymet ve diger sermaye
piyasast aract getirileri ye deger ants kazanclan saglamak amactyla 2499 sayth Sermaye
Piyasast Kanunu'na göre kurulan yattrim Ionian ve yaw-1m onakliklan ile benzer nitelikte
oldugu Maliye Bakanligi'nca belirlenenler kin stopaj °rant %0, bunlann dismda kalanlar
kin %10 olarak uygulantr. Bu kapsamda alim — satim kazanclan;

Anonim $irket, Limited $irket ve Sennayesi Paylara Böltinmiis Komandit Sirket
Benzeri Nitelikte Yabanct KunimIztr için %0,
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Sennaye Piyasast Kant:mina Gore Kumlan Menkul Ktymet Yatinm Ortakliklan
Benzeri Nitelikte Yaftrun Ortak I ik Ian ìçì ii
- Sermaye Piyasasi Kanuntrna Gore Kundan Menkul Krymet Yalu= Fonlart
Benzeri Nitelikte Yabanei Fonlar 1cm %0,
- TOrkiye ilide nnhasiran menkul ktymet ye diger sennaye piyasasr aracr getirileri lie
deger anis kazanclan elde etmek ve bunlara bath haklan kullanmak amactyla faaliyette
bulunan smith sontmlu ortakliklar. Enke fonlan, kururn ye kurulus fonlan ye yafirim
kuruluslart gibi yabanct kurumsal yatinmcilar 1cm %0,

Yukanda sayilanlar di;inda kalan kurtnn Ye kuruluslar iein %10
oranlannda stopaja tabi tutulur.
Tevkifat, ahm — sahm kazancrna aracilik eden banka Ye araci kununlarca yapthr ye nihai
vergidir.
Diger taraftan; al= - satim kazanclan %10 tevkifata tabi tutulan dar milkellef kurum ye
kuruluslann yerlesik oldugu (likeler lie T.C. arasinda imzalanmis (VOA yarsa ye bu
anlasmalarda söz konusu tah‘il ye bone alim — sattm kazanclan iein istisna veya daha
d4ilk bir vergi foram ongörtilmtls ise bu Iftiktinfterin uygulanmasr gerekeceginden,
yatirunci tarafindan bu anlasmalara bakilmalidir.

10. 1NCELEMEYE A(1K BELGELER
Asagftlaki belgeler Bilyiikdere Cad No:171 MetroCity A Blok Kat:7

Esentepe/Sish/ISTANBUL adresindeki ihraeemm merkezi se basvuru yelled de
h raecm in interne sitesi (www.sekerfactoring.com ) lie Kamuyu A d m t ma
Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemcsinc actk tutulmaktadtr:

Scrmaye piyasato aracl notunda yer alan hilgilerin dayanagun olusturan her
türlu rapor ya da beige lie (legerleme ye görtisler (dep,erleme, uirnan, faaliyet ve
bagonsw denetim raporlari lie yetkili kuruluslarea hazirianan raporlar, vb.)

II. EKLER
Yoktur.


