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Özet

Il ıı özet, Sermaye Piyasas ı IS ıı r ı ll ıı (Kur ı llrnca /.. / tarihinde
onaylann ıış t ı r.

()rtakl ığı m ı z ı n topl ııııı 100.000.000 TL tutar ııı daki ihraç tavan ı kapsam ı ndaki
borçlanma araçlar ı n ı n l ı alka arz edilecek (halka arı edilecek/sat ışa sunulacak k ı sm ı n
tutar ı henüz belirlen ı nemi ş olup, daha sonra belirlenecektir) - ....................
k ı sm ı n ı n sat ışı na ili ş kin özettir.

Otelin onaylanmas ı , özetle yer alan bilgilerin doğ ru oldu ğ unun Kurulca tekeffiiIii
anlam ı na gelmeyece ğ i gibi, söz. konusu borçlann ı a araçlar ı na ili ş kin bir tavsiye olarak
da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlar ı na ili ş kin
ihraççm ı n yat ı r ı medara karşı olal ı ödeme siikii ıı llühii ğ ii, Kurul veya herhangi bir kan ı t ı
kurulu ş u tarafı ndan garanti alt ı na al ııı mannst ı r. A n rica halka arz. edilecek borçlanma
araçlar ı n ı n fi n at ı n ı n belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi
n oktur.

Bu özet, ihraçç ı bilgi doküman' ve serma> e piyasas ı arac ı not ıı ile birlikle geçerli bir
ital ı name olu ş turur ve ihraçç ı bilgi doküman' ve sermaye piyasas ı arac ı notunda yer
alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet iial ı na ıneye giri ş olarak okulun:d' ve halka
arı. edilecek borçlanma araçlar ı na ili ş kin n ai ı r ı n ı kararlar ı ihraçç ı bilgi doküman',
sern ı a n e piyasas ı arac ı ıııı t ıı ve iiietin bir bütün olarak de ğerlendirilmesi S011 UCU

Bu özet ile birlikte incelemnesi gereken ihraçç ı bilgi doküman' ve sermaye piyasas ı
arac ı notu, ortakli ğ n ı nz ı n ve halka anda sat ışa arac ı l ı k edecek Ş eker l'at ı rm ı Menkul
Değerler A.Ş inin nuw.sekerfaktoring.com ve ‘vww.sekenatirinheo ın adresli internet
siteleri ile Kamuyu Ayd ı nlatma Platformu (KAIT ıula (kap.gov.tr ) ...../...../ .......
tarihlerinde yaym ı lannu ş t ı r. Ayr ı ca ba şvuru yerlerinde incelemeye aç ı k tutulmaktad ı r.

SPKn'nun Urulu: ıl maddesi uyar ı nca, izahmuneyi olu ş turan belgeler e bu
belgelerin eklerinde yer alan yanl ış , yan ı lt ı c ı ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan ihraçç ı sorumludur. Zarar ı n ihraççnlan tatmin edilememesi veya
edilemeyeceğ inin aç ı kça belli olmas ı halinde; halka arz edenler, ihrac ı ' arac ı l ı k eden
yetkili kurulu ş , varsa garantör e ihraççuun yönetim kurulu üyeleri kusurlarma ve
durumun gereklerine göre iararlar kendilerine yiikletilebildi ğ i ölçüde sorumludur.
Ancak. ii ıı hnamevi olu ş turan di ğer belgelerle birlikte okundu ğu takdirde iizetin 
yan ı lt ı c ı , luta!' ‘eva tutars ı i ob ı las ı durumu hariç olmak ü ı ere. sadece ii/ele ba ğ l ı
olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk viiklenemet. Ba ğı ms ı z denetim,
derecelendirme ve de ğerlemc kurulu ş lar ı gibi izahnameyi olu ş turan belgelerde n er
almak üzere haz ı rlanan raporlar' haz ı rlayan ki ş i ve kurumlar da haz ı rlad ı klar ı
raporlarda yer alan s ıı nl ış , yan ı lt ı c ı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde
sorumludur.
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Seker Faktoring A.S. Vetkilisi Sorundu Oldugu Kisirn:

1. OZETIN SORUMLULUOUNU YOKLENEN KISILER

Kanuni yetki ye sorunduluklaruna dahilinde Ye görevimiz eereevesinde bu özette Ye
eklerinde yer a Ian sorumlu oldugumuz kisimlarda bultman bilgilerin ve verilerin
gereege uygun oldugunu ye iizette hti bilgilerin anlanum degistirccek nitelikte bir
eksiklik bulutimantasi için her girl,' makul iizenin gösterilmis oldugunu boyar) ederiz.
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2. 11112AççIYA iLi$KiN 1311.C1ILER

2.1. ihraeemin Beard unyani

$cler Faktoring Anonim 5irketi

2.2. ilinteemin hukuki statiisii, iabi oldugu me yzuat, du-at:emu kuruldui.tu iilke
ile iletisim bilgileri

Iii hukuki stattisii:
Tabi Old tigti l'asal Meypiat
Ihracvmm ICurtildtig,u Hike:
Merkez Adresi :

(Tel):
(Faks):
Internet Adresi:

Anonim Sirket
T.0 Kanunlan
Tiirkiye
13(lytlkdere Cad. Metrocity I§ Merkezi No:17I A
131ok Kat:7 Esentepe-Sislinstanbul
0212 292 74 10
0212 292 74 11-12
www.sekerfactoring.com

Konuya iliskin ayrintill bilgi ihracci hilgi dokilmaninin 5.1.4 nolu maddesinde yer
almaktadir.

2.3.111r:1cm' ye faaliyet giisterilen sektiirii elkileven Onentli cgilimler

Yoktur.

Konuya iliskin ayrintili bilgi ihracci bilgi doktimaninin 8.2 no'lu maddesinde yer
almaktadir.

2.4.ihra4emm dahil oldugu grup y e grup içindeki kou um u hakkinda hilgi

Seker Faktoring A.$., $ekerbank grubunun linansal istirakleri arasinda yer
almaktadir. Sirketin %99,99'si 5ekerbank ye grubuna aittir.

Sekerbank' in Itirkiye capinda 301 subesi, 3'0 Istanbul Ye 81 Anadolu'da olmak iinre
11 bölge müdürlOgii bulunmaktadtr. Subeleri 71 it ile 98 merkez disi ilceye yayilmis bankanin
istirakleri arasinda Seker Faktoring A.$., Seker Yatinm Menkul Degerler A.5., 5eker Finansal
Kiralama A.$., $ekerbank International Banking Unit Ltd., $eker Mortgage Finansman A.5.,
$ekerbank (Kibris) Ltd. ye Zahlungsdienste Gmbl-I der $ekerbank T.A.S. ($ekerbank
Odeme Hizmetleri Ltd.$ti.) yer almaktadir.

Konuya iliskin aynntili bilgi ihracci bilgi doktImaninin 7.1 nolu maddesinde yer
almaktadir.

2.5. Kar tali in in ye beklentileri

Yoktur.

Konuya ayrintih bilgi ihracci bilgi dokilmaninin 9. böliinninde yer almaktadir.

2.6. ihraget bilgi dokiimatunda yer :flan finansal tablolara itickin bailunsm
denetim raporiarina cart olusturan hususlar hakkmda

Yoktur.

2.7. Sevihnis finansal hilgiler ye faaliyet sonuclari

Seker Faktoring'in 31.12.2013, 31.12.2014 ye 30.06.2015 itibariyle temel bilanco
biiyilkldkierine asagida yer verilmektedir:
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Finansal Durum Tablosu (Bin TL)

31.12.2013
Bagirnsiz

Denetimden

31.12.2014
Bagirnsiz

Denetimden

30.06.2015
Sinirli

Denetimden
&toils , Geemis Geemis

Aktif Kalemler

Faktorine alacaklart 199.228 241.548 280.927
1 lakipteki faktoring alacaklart 36.699 47.851 52.116

Takipteki faktoring alacak karstligi -31.659 -35.208 -36.441

Maddi duran varltklar (net) 13.379 15.475 15.433

Ertelenmis vergi varligi 1.896 2.128 1.837

Diger :thriller 602 1038 4.602

Aktif Toplann 220.145 272.832 318.474
_

31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015
Bag,inisiz Bat-4inisitt Bagirnsiz

Pasif Kalemler (Bin TL) Denciimden Denetiniden Denetimden
Geemis Geeinis Geemis

Alman Krediler 174.013 777.370 277.901

Kiralama islentlerinden Borclar 9.831 8.608 7.950

limn; edilen menkul kiymetler 10.093 - -,
Diger Patti! . Kalentler 1556 2.614 2896

özkaynaklar 24.652 34.290 34.726

.

( McInnis sermaye
Kar veya Zararda Yeniden Smillandirilmayacak
13iriktnis Diger KapsamIt (telirler veya Giderler

Kar Yedekleri

Mitten) Net Ktir veya Zarart

Pasif Toplami

16.000 16.000, 20.000

1.342 3.375 3.375
'

5.653 7.310 8.315

1.657 7.605 3.036

220.145 272.832 318.474

Seker Faktoring l in 31.12.2013, 31.12.2014 Ye
bOyflklilklerine apg,tda yer verilrnektedir:

31.12.2013
Bagimiaz

Gehl : Tablosu (Bin ft) Denetimden

30.06.2015 itibanyla ternel

31.12.2014 30.06.2014
Bagimiaz Bagousiz

Denetimdcn Denctinulen

gelir tablosu

30.06.2015
Smirk

Denetimden
Gccmis Gccrnis ikernernistir Geernis

Faktoring faiz gel uteri 26.277 43.845 21.606 22.425

Faktoring acrel ve komisyonlar 7.151 9.367 4.614 4.399

Diger faitliyet gelirleri 504 676 238 312

Esas faaliyet giderlcri (-) -7.755 -9.124 -4.674 -5.084

Einansman giderleri (-) -16.384 -30.865

-4.1351

-15.703

-2.2201

-16.076

-1A18lakipteki alacaklara Riskin aid -7.6281

1)iger fitaliyet giderleri (-) -5 -43 -31 -95

Net faaliyet Kar veya Zarari 2.160 9.721 3.830 4.463

Vergi karsiligi (-) -503 -2.116 -774 -1.127

Net 4 ' stuk Ye h a ! 1.657 .605 3.056 3.336
Gnu 5 ‘, e ad. No: 1171 4A441/1o4 lv A 008 1(4 f., KER 1 fOR1NG
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Şeker Faktoring'in 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolan ve buna
ili şkin dipnotlar ı Ş irket internet sitesi
(utp://www.sekerfactoring.com/30062015_Denetimrpr.pdt), 31 Aral ı k 2014 y ı l sonu hesap
dönemine ili şkin finansal tablolar ı Ş irket internet sitesi
(http://www.sekerfactoring.com/2014_Denetin ı Raporu.pdt), 31 Aral ı k 2013 y ı l sonu hesap
dönemine ili şkin konsolide finansal tablolar ı Ş irket internet sitesi
(http://wwsv.sekerfactoring.corn/2013_DenetimRaporu.pdt) ve 05 Şubat 2014 tarihinde
KArta (http://svsvw.kap.govirtbildirim-sorgularifbildirim-detayi.aspx ?id=335462)
adreslerinde yay ı mlanm ış t ı r.

Son finansal tablo tarihinden itibaren Şeker Faktorinu'in finansal durumu ve
faaliyetlerinde önemli bir de ğ i şiklik olmam ışt ı r.

2.8. İ braçç ı n ı n iideme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraçç ıya
ili ş kin son zamanlarda meydana gelmi ş olaylar hakk ı nda bilgi

Yoktur.

Konuya ili şkin ayrı nt ı l ı bilgi ihraçç ı bilgi doküman ı n ı n 5.1.5 nolu maddesinde yer
almaktad ı r.

2.9. İ lı rawnin grup içerisindeki di ğer bir ş irketin ya da ş irketlerin
faaliyetlerinde]] önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakk ı nda bilgi

Yoktur.

Konuya ili şkin aynnt ı l ı bilgi ihraçç ı bilgi doktlman ı n ı n 7.2 nolu maddesinde yer
almaktad ı r.

2.10. İ hraççm ı n ana faaliyet alanlar ı hakk ı nda bilgi

Şeker Faktoring A. Ş , 03 Mart 2000 tarihinde kurulurken, Hazine Müste şarl ığı 'ndan
20 Temmuz 2000 tarihinde faaliyet izni alm ışt ı r. Kurulduğu tarihte Hazine Müste şarl ığı 'n ı n
sorumluluğunda faaliyetlerini sürdüren Ş irket, faktoring şirketlerin sermayelerinin ve
kurumsal yönetiminin güçlendirilmesine yönelik olarak, 10 Ekim 2006 tarih ve 26315 say ı l ı
Resmi Gazetede yay ı mlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Ş irketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakk ı nda Yönetn ı elik" çerçevesinde intibak
sürecini tamamlayarak BOOK'n ı n 20 Eylül 2007 tarih ve 2322 say ı l ı kararı ile Faaliyet izin
Belgesi'ni alm ışt ır. Ş irket halen faaliyetlerini 13 Aral ı k 2012 tarih ve 28496 say ı l ı Resmi
Gazete'de yay ımlanarak yürürlüğe giren 6361 say ı l ı "Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Ş irketleri Kanunu"na (Kanun) tabidir ve faaliyetlerini bu Kanun ve 24 Nisan 2013
tarih ve 28627 say ı l ı Resmi Gazete'de yay ı mlanarak yürürlüğe giren "Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Ş irketlerinin Kurulu ş ve Faaliyet Esaslar ı Hakk ı nda YOnet ınelik"
(Yönettnelik) hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.

Şirket, yurtiçi ve uluslararas ı ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri
vermektedir. 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle Ş irket'in toplam çal ışan say ı s ı 61 kiş idir.

Konuya ili şkin ayrı ntı l ı bilgi ihraçç ı bilgi dokilman ı n ı n 6.1 noltı bölümünde yer
almaktad ı r.

2.11. İ braçç ı n ı n yönetim l ı akimi n etine sahip olanlar ı n ad ı , soyad ı , ticaret ul ı van ı ,
yönetim hakimiyetinin kayna ğı

Ortağı n Sermayedeki Pay ı Kontrolün
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TTK hilkümleri

$ekerbank T.A.S. 19.999.986,66 99,99 Pay Sahipligi
dimda

bir tedbir
yoktur. 

Komtya iliskin ayrmult bilgi ihram bilgi doktimantntn 12.4 nolu maddesinde yer
altnaktadtr.

2.12. Dereeelendirme notu hakkinda bilgi
Yoktur.
Konuya iliskin ayrtnult bilgi sermaye piyasast aract notunun 8.3 no' lu maddesinde yet

almaktadtr.

2.13. Gant n liii ii kiim leri
Yoktur.
Konuya iliskin aynnttlt bilgi sermaye piyasast aract notunun 7.1 ye 7.2 nolu

maddelerinde yer almaktadtr.

2.14. Carantiir hakkinda bilgiler
Yoktur.
Konuya iliskin ayrunth bilgi sermaye piyasast aract notunun 7.3 nolt maddelerinde

yer almaktadtr.

25.03.2015 tarihinde yainlan Gene! Kurul sonrast Yonetim Kurulu ityelerine iliskin
bilgiler asagidaki gibidir.

ID 25.03.2015 tarihinden itibaren murahhas Oyedir.
(2) 25.03.2015 tarihine kadar murahhas Dye clank görev alnupr.
(') 01.03.2015 tarihinde Sirket Genel MOdnr100 ye Yönetim Kurulu eyeligi görevIcrinc ba,slamor. 6361 sari%

Kanun gcregince Skim Genel Madura, YOnetim Kunilu'nun dogal Oycsidir.

Adi Soyadi

2.15. Yönetim kurulu tiyeleri hakkmda bilgiler

Görevi

Kurtilu

Yönetim Kurultt
Bokan Vekili

Son 5 Yddalb ratsid a
tristlendiAi Görevler

Görev Sures' /

Kalan Gores'

Siiresi

Dr. Flasan Basri Göktan(l) Yönetim Kurulu Balkan' 3 yil/ 2 yil 4 ay

cotin Aydin Yönetint Kundu Ba4kan
Vekili

3 y11/2 y114 ay

Bedri Essiz (2)
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yonetim Kurulu

Yonetim Kurulu

Yönetim Kurulu Oyesi 3 yil/ 2 yd 4 ay

Ahmet Berigelen
3 yd / 2 ytl 4 ay

Ilikmet Aydin Simit Yönetim Kurulu (Jyes'
3 ytl I 2 yd 4 ay

Gölchan Ertork

Abdullah YUcel Akbulut O) I Yönetim Kurulu

Yönetim Kurtdu Oyes'
3 yd/2yd4ay

3 yd I 2 yd 4 ay
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Konuya iliskin aynntili bilgi ihraçcci bilgi diiktimammn 10.2.1 no'lu maddelerinde yer
almaktathr.

2.16. Bagimsiz denetim ve bagimsiz denetim kurulusu hakkinda

$eker Faktoring'in 31.12.2013, 31.12.2014 ye 30.06.2015 yili hesap dönemine fmansal
tablolanna iliskin bagimsiz denetim raporu Akis Bagunsiz Denetim Ye Serbest Muhasebecilik
Mali Milsay irlik A.5. tarafmdan hazirlannus ve olumlu görtis

Sorumlu ortak basdenetei:

Orhan Akova (30.06.2015)

Erdal Tikmak (31.12.2013 ye 31.12.2014)

Bagimsiz Denetim Kurulusu Adres:

Akis Bagnnsiz Denctim Ye Serbest Muhasebecilik Mali Mtisa y irlik A.$.

Kavacik Izgarli Ha* Malt. Kayak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul

3. 111-1 RAc EDILECEK BOROANMA ARACTARINA iLISKIN BILGiLER

3.1.11iraç edilecek borclannia araclan ile ilgili bilgiler

Daha sonra belidenecektir.

Konuya ili.skin ayrintill bilgi sermaye piyasasi araci notunun 4. böltimünde yer
almaktadir.

3.2.florvlanina araclannin hangi para birimine gore ihrac edildigi hakkintla

Borglanma araclan Turk Lirasi cinsinden satisa sunulacakur.

3.3. Ilalka art edilecek horchinina araclari iiterinde, borelatima araemin tle y ir Ye

tedasiiIünii ktsitlayici veya borclatima aracini alanlann haklanni kullantnasina engel
olacak kayidarin Indium') iliskin bilgi:

Yoktur.

3.4. lhraç etlileeek borclannta arat;larmin yatirinteiya sagladigi haklar. bu
hal:larm ktillanim esaslan 'VC haklara iliskin kisitlamalar ile derecelendirme notlan:

13orclanina araci yatinmeilan, 'bract gerceklestiren I3ankanin alacaklisi konumunda
olup 5irket aktifleri üzerinde alacaklarindan (anapara ye faiz) baska bir hakka sahip
degildirler. Yatinincilar, ihrac edilecek borclanma araçlan icin belirtilen hesaplama yOntemi
ile hesaplanacak anapara ye faizkrini, Odeme günti almaya hak kazanacaklardir.

Seker Faktoring'in bort:Janina arzwlarini satin alacak yatirimcilar, Seker Faktoring'in
kar zarar riskine ye ytinetimine kaulamaz. I3orclanma araclanni satin alacak yatinmcilann
anapara ye faiz alacagi disinda ihracci tizerinde baska bir hakki yoktur.

Konuya ili.skin ayrinu h bilgi sermaye piyasasi mei notunun 4.6 nolu maddesinde yer
almaktadir.

3.5. Nominal fait orani y e iideneeek faize iliskin esaslar:

a) Nominal fait orani:

Daha sonra belirlenecektir.

b) Borelanma a racimn y adesi ye itfa plant:

Daha sonra belirlenccektir.



1S upon adore tarihleri lie faith, ne taman iidenmeye baslanacagi, son ii(Ieme
taribleri:

Daha soma belirlenecektir.

d) Faith) degisken ohms/ du romun(la, day aridifi giisterge fait °rani:

Daha sonra belirlenceektir.

Halka art. edilleeek horçlanma aravIarunn yillik getiri oranr.

Daha sonra belirleneeektir.

f) Borclanma araci saliipleri tcnisiieileri hakkinda High Yoktur.

g) Faiz iidemcsinin lures hir losininin °Imam durunitinda, yaw-mini dr:get-inn)
dayanak a racm degerinden, iitellilile risklerin aiok bir sckilde ortaya çtktigi durumlarda
nasul etkilendigi liakkinda bilgi: Yoktur.

3.6. Bortlannia araclarinin borsarla islem giirmesine iliskin esaslar lie 'slum
go rine tan i 1i ler i:

Haiku arz (Allen borelanma araylannin sansi tainatillancliktan sonra Borsa Istanbul
A.S.'de islem gönnesi Borsa Istanbul A.S. Mevitiatinin ilgili hilkümleri cercevesinde
Borsa 13askaiiligi'mn onayina bagIldir.

Borclanma araclarmin haiku arzina ilikin dagittm listelerinin onaylanmast ye
borelanma aracinin yatirime: liesaplanna aktannuni takiben, BIAS taralindan belirlenccek
tarihten itibaren Borsa Istanbul Tahvil ve Bono Kesin Alan-Sam:1 Pazarenda
gönneye baslamasi beklenmektedir.

Konuya iliskin aynntill bilgi sermaye piyasasi ;tract notunun 6.1 nolu maddesinde
yer almaktadir.

4. RISK FAKTORITIZI

4.1. ihraccinin borçlanimi anwlarma iIikiti yiikii niliiliiklerini y critic getirme
gficiinti etkileyebilecek riskier

Sermaye riski; Sirket, sennaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin
saglamaya ealisirken, diger yandan da bore ve özkaynak dengcsini en verinili sekilde
kullanarak kanni artirmayi hedeflemektedir. Sirkee in 30.06.2015 itibariyle özkaynak toplami
34.726 bin TL seviyesinde (31.12.2014: 34.290 bin TL ve 31.12.2013: 24.652 bin TL)
bulunurken, özkaynak!borç orani 30.06.2015 itibariyle %12.37 (31.12.2014: %14.51 ve
31.12.2013: %12.71) seviycsinde bulunmaktachr.

Piyasa riski; Faaliyetleri nedeniyle Sirket, &Wiz kurundaki ve fait, oranindaki degisiklikler
ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktachr. Sirket dözeyinde karsilasilan piyasa riskier:,
duyarlilik analizleri esasina göre ölcillmcktedir. Cari dönemde Sirket'in maruz kaldigi piyasa
riskinde ya da karsilasilan riskleri die alis yonteminde veya bu riskleri nasil 6101011c dair
kullandigi yöntcmdc, tineeki seneye göre bir degisiklik olmamistir.

Kur riski; Yabanci para cinsindcn islcmler, kur riskinin olusmasina sebebiyet vermektedir.
Sirket faaliyctlerinin vc finansman anlasmalarinin nakit akislannin sonueunda ortaya çtkan
kur riskini dazenli olarak kontrol etmektedir. 30 Haziran 2015 tarihi itibanyla, $irkelin
doviz varlik vcya yilkiim1010g0 bulunmamaktadir (31 Aralik 2014: Yoktur, 31 Aralik 2013:
Yoktur.).

Fait °rani riski; Sirket sabit faiz oranlan üzerinden borelanmaktadir. Degisken faizli ihrac
edilcn Out sektör tahvil satin almts, bilançosunun aktif - pasif vade uyumunu gözeterek 3
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ayda bir kupon ödemeli değ i şken faiz seçeneğ ini tercih etmi ş, böylelikle faiz oran ı riskini
art ı rmamay ı hedellemi ştir. Ş irkerin ciddi bir faiz oran ı riski bulunmamaktad ı r.

Kredi riski; Ş irket, yaln ı zca kredi güvenirlili ği olan tarafiarla iş lemlerini gerçekle ştimıe ve
mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya
çal ışmaktad ı r. Ş irkerin maruz kald ığı kredi riskleri ve mü şterilerin kredi dereceleri devaml ı
olarak izlenmektedir. Kredi riski, mü şteriler için belirlenen ve Yönetim Kurulu taraf ı ndan
belirlenen s ı n ı rlar arac ı l ığıyla kontrol edilmektedir. Ş irket'in 30.06.2015, 31.12.2014 ve
31.12.2013 dönemleri itibariyle finansal araç türlerine göre maruz kald ığı kredi riskleri
dağı l ı nııııı gösteren tablolar ihraçç ı bilgi doktiman ı n ı n 4.1.maddesinde verilmi ş tir.

Likidite riski; Ş irket'in varl ı klar ı n ı uygun vade ve oranlarda fonlayamamas ı haricinde bir
varl ığı makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememe risklerini
kapsamaktad ı r. Ş irket yönetimi. k ı sa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için.
uygun bir likidite riski yönetimi olu şturmuştur. Ş irket, tahmini ve fiili nakit ak ı mlar ı n' düzenli
olarak takip ederek ve finansal varl ı klann ve yükümlülüklerin vadelerinin e ş leştirilmesi
yoluyla yeterli fonları n ve borçlanma rezervinin devam ı n ı sağ layarak, likidite riskini yönetir.
Ş irkein 30.06.2015, 31.12.2014 ve 31.12.2013 dönemleri itibariyle aktif ve pasif kalemlerin
kalan vadelerine göre da ğı l ıııııııı gösteren tablolar ihraçç ı bilgi doktIman ı n ı n 4.1.maddesinde
verilmi ştir.

Operasyonel risk; Operasyonel risk; iç silreçIerin, sistemlerin veya insan kaynaklar ı n ı n
yetersizliğ inden veya bunlar ı n başar ı s ı z yürütülmesinden kaynaklanan zarar etme olas ı l ığı d ı r.
i ş silreçlerinden kaynaklanan riskler, hata ve usulsüzlüklerin iç kontrollerde gözden kaçmas ı ,
bilgi teknoloji sistemlerindeki aksakl ı k ve anzalar, personelin süreçIerle ilgili sorunlar ı
öngörerneyip bu aksakl ı klar ortaya ç ı kt ığı nda gerekli önlemlerin zaman ı nda ve tam olarak
alma ınamas ı ndan ötürü ortaya ç ı kabilecek zararlar ı ifade eder. Ayr ı ca, deprem, yang ı n ve sel
gibi felaketlerden veya terör sald ı r ı lar ı gibi d ış etkenlerden dolay ı Ş irkerin maruz
kalabileceğ i zarar olas ı l ığı d ı r. Ş irket kendi iç süreçler', personelleri ve olas ı kinci olaylardan
kaynaklanan operasyonel riskler nedeniyle maddi kay ı plara maruz kalabilir.

Strateji riski; Strateji riski; büyüme stratejisinin belirlenmesinde f ı rsatlar ı n yeterince
belirlenememesi, Ş irket faaliyetlerini etkileyebilecek olas ı tehditlerin yeterince
değerlendirilememesi, büyüme için gereken (mali, fiziki, beşeri ve teknik) altyap ı n ı n ve
organizasyon yap ı s ı n ı n yetersizli ğ i unsurlar ı ndan dolay ı Ş irkerin maruz kalabilece ği zarar
olas ı l ığı d ı r.

itibar riski; Mü şteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi taraflar ı n Ş irket
hakk ı ndaki olumsuz dü şünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davran ı lmamas ı sonucu
kamuoyunda Ş irket'e duyulan güvenin azalmas ı ya da negatif kamuoyu olu şmas ı ndan dolay ı
Ş irket'in maruz kalabileceği zarar olas ı l ığı d ı r. Ş irkete duyulan güvenin azalmas ı dolay ı s ı yla
ş irket maddi kay ı plara maruz kalabilir.

4.2. Di ğer riskler hakk ı ndaki temel bilgiler

Rekabet riski; Ş irket di ğer faktoring ş irketlerinden kaynaklanan rekabetle kar şı karşı yad ı r.
Gelecekte mevcut rakiplcrin büyümesi ile ya da yeni rakiplerin pazara girmesi durumunda
Ş irket faaliyet alan ı n ı korumak ya da büyütmek için kar marjlar ı n ı azaltmak ya da ek kredi
riski kabul etmek durumunda kalabilir.

Küresel Piyasalardaki Geli ş meler riski; Baz ı ülkelerin kredi itibar ı na yönelik artan
endi şeler, global olarak borçlanma maliyetlerinin artmas ı na yol açabilirken, d ış piyasalar
kaynak!' ekonomik durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yavaş lamaya yol açabilir. Bu durum,
Ş irket'in hem finansman maliyetlerinc. hem de i ş hacmine olumsuz yans ıyabilir. Bu tür
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olumsuz yansimalar, Sirket • in faaliyet karlihgt, likiditesi ye finansman maliyetlerinde
olumsuz etkilere yol agabi lir.

Me
yzuattaki degisiklikler riski; BDDK gözetimine ye Turk mevzuatina tibi olan $irket,

gelecekte olabilecek mevzuat degisikliklerini tahmin ye kontrol edemeyebilir.$irket,
mevzuattaki °last degisiklikler sonucunda ek karstlik ayirmak ya da ceza ödemek
mecburiyetinde kahrsa bu durum Sirkerin faaliyetIcrini olumsuz etkileyebilir.

4.3. ihrae edilecck borclanma araclartna iiikin rt. kler hakktndaki temel bilgiler

Piyasa riski: tkincil piyasada islem gören borclanma araclannin tiyatlan, piyasa thiz
oranlanndaki dalgalanmalara bagli olarak degiskenlik gösterebilir.
Borclanma araçlan jun edildikten (satildiktan) sonra, bu araçlann faiz oram $cker
Faktoring'in operasyonel sonuclanna, faaliyet gösterilen sektördeki gelismelere.
mcvzuata yönelik diizenlemelere ve ekonomik beklentilere bagli olarak, isbu duyuru lie ilan
edilen faiz oranmdan farkh olarak ikincil piyasada belirlenccektir. Aynca, son pllarda kiiresel
piyasalarda yasanan dalgalanmalarin yeniden yasanmasi halinde ihrag edilecek borçlanma
araglannin piyasa flyati, ihramdan bagunslz olarak olumsuz etkilenebilir. Boylece bowlanma
araclarinin Ufa tarihine kadar olan dcgcri, faiz oranlanndaki degisikliklere bagli olarak
degisebi I ecekti r.

ödememe riski: Ihrawinin temerrilde diismesi ye yade tarihindeki yukumIuIugunu yerine
getircmemesinden kaynaklanan risktir. Bu durumda borclanma arm yatinmeismin yatircligi
anaparayt ve faizini kaybetmc riski mevcuttur. Borsa tarafmdan borglanma aract salicisinin
odeme yUkiImltlttlgunU yerine getirememesi dun/mu için bir garanti verilmemektedir. Ihrae
cdilecek bon;lanma araelan TMSF'ye tabi bir (Iran olmaym, TMSF'nin herhangi bit iideme
garantisi yoktur.

Likidite Ski: Borglanma arnlannin salts sonrasmda BIAS'in ilgili pflarinda kote olarak
islem gönneye baslamasi beklenmektedir; ancak borçlanma araclan iein aktif bit alim-sattm
piyasasi olusmayabilir. Ihraw kredi durumundan bagtmsiz olaralc abet ye saticilann piyasaya
kaulmmun dilsmesi sebebiyle isletn hacimlerinin chismesi ye piyasa derinliginin yetersiz
kalmast ihraca iliskin likiditc riskini onaya gikarabilir. Likidite riski borglanma araelannin
vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatinmcilar 1cm borelanma araclarint
istedikleri an satamamalan ya da ederinden dilsilk bir tiyata satmalanna yol agabilir.

Meytuat Riski: BoNlanma araglannin halka an edildigi dönemden sonra yasal mevzuatta ve
dUzenleyiei otoritclerin dazenlemelerinde mcydana gelen degisiklikler, boçlanma arglannin
ikincil piyasadaki degerinin dUsmesine veya vade sonunda elde edilecek faiz gclirinin
azalmastna neden olabilecektir.

Bo rc la 11 ma a ra Oa tin in Likiditesin in Vat! 11 in cm in Elindc liulunan Tutara Baal' Olarak
Kisitlanmast I2iski: Ihrac edilecek borclanma aracilannin islem giirecegi piyasada yaptlacak
islem miktarlan lie ilgili alt limitler bulunmaktadir. Yannmetnin halka arzdan sonra sahip
oldugu boNlanma araclanntn bu alt limitlerin altmda kalmast durumunda borglanma araelart
bu piyasada satilmast imkanstz hale gelebilir.

Vergi Riski: Borclanma araclannin gelir ye altm/sattm kazanelan sermaye piyasas; arm
notunun 9 nolu maddesinde Kiklanan vergilendinne esaslanna tabidir. Bu csaslardaki
degisimlcre bagli olarak yatinmcilann elde edecegi net getiriler degiscbilir ye buna bagli
olarak borclanma araelanntn fiyatinda degisiklikler olabilir.

Tasciye Durtintunda liorylannia Araclarinin Diger Alacaklara Gore Siralamasindan
Kaynaklanan Risk: Borclanma arKlart, !era ye tilts Kanunu hilkilmleri bakinundan adi bon;
scne,clOgyolering tabidirlerittuM miNKUI. IJECIERLIF4 A.. ;. FrOc1- 1 -171:1C A ::‘
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Konuya iliskin aynntili bilgi ihracct hilgi doktimatimin 4., sennaye piyasasi araci
notunun ise 2. böliimiinde yer almaktadir.

5. HALKA ARZA iLl$KiN BILGILER

5.1.1Ialka arzin gerekeesi Ye halka an gelirlerinin kullamm yerleri

Eltz 11 buyumcsini siirdilren faktoring sektöriinde faaliyet gösteren Seker Faktoring'in.
bilyilmesine paralel olarak, sektorde artan firsatlan degerlendirmek icin kaynak ihtiyact da
artmaktadir. Kaynak ihtiyacim, özlcaynaklar haricinde banka ve benzeri kredi kuruluslanndan
kullandigt kredilerden karstlamakta olan $irket, kaynak eesitliligini saglamak amactyla
borclanma aracindan elde edeceili 100.000.000 TL nominal degerli fonu faktoring faaliyetleri
icerisindeki islerde kullanmayi planlamaktadir.

Konuya iliskin aynntili bilgi sermaye piyasasi aract notunun 3.2 nolu maddesinde yer
almaktadtr.

5.2. lialka aria iliskin temel Uglier

Dana sonra be I irlenecektir.

Konuya iliskin ayrintill bilgi sermaye piyasast araci notunun 5.1 nolu maddesinde yet
almaktadir.

5.3. Menfaatler hakkinda hilgi

Halka arz ile ilgili mcnfaat saglayacak bir kisi ve/veya kurum yoktur.

Konuya iliskin aynntilt bilgi sermaye piyasasi aract notunun 3.1 no'lu maddesinde yer
a I maktachr.

5.4. lialka arzdan talepte bulunan yatnimcdarin kadanacagi maliyetler
hakkmda bilgi

Borelanma araclanna iliskin vergilendinne esaslan sermaye piyasasi araci
notunun Madde 9 'BOKLANMA ARAcLARI 1LE 1LGILI VERGILEND1RME
ESASLARI' kismtnda belinilmistir.

Yattrimcidan talep edilecek komisyon ye benzeri giderler daha sonra
belirleneccktir.
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