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Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu

Bu sermaye piyasas ı arac ı notu, Sermaye Piyasas ı Kurulu (Kurul)'nca
....../....../2017 tarihinde onaylanm ış t ı r.

Ortaklığıma ın toplam 55.000.000 TL tutar ı ndaki ihraç tavan ı kapsam ındaki
borçlanma araçlar ı ndan ilk etapta halka arz edilecek k ısm ın tutar ı henüz belirlenmemi ş
olup, bu tutar daha sonra belirlenecektir.

Sermaye piyasas ı arac ı notunun onaylanmas ı , sermaye piyasas ı arac ı notunda yer
alan bilgilerin do ğru oldu ğunun Kurulca tekeffiilü anlam ı na gelmeyeceğ i gibi, sermaye
piyasas ı araçlar ı na ili şkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasas ı
arac ı notu çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlar ına ilişkin ihraçç ı n ı n
yat ı r ı mc ı lara karşı olan ödeme yükümlülü ğü, Kurul veya herhangi bir kamu kurulu ş u
tarafı ndan garanti alt ı na al ı n ınam ış t ı r. Ayr ıca halka arz edilecek borçlanma
araçları n ı n fiyat 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] ve özet ile birlikte geçerli
bir izahname olu şturur. Bu nedenle, halka arı edilecek borçlanma arac ı na ili şkin
yat ı r ı m kararlar ı ihraçç ı bilgi doküman ı , sermaye piyasas ı arac ı notu ve özetin bir
bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasas ı arac ı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraçç ı
doküman' ve özet ...... /2017 tarihinde Ortakl ığı m ız ın ve halka arzda sat ışa arac ı l ı k
edecek Şeker Yat ı r ı m 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 nı lannuş t ı r. Ayr ıca başvuru yerlerinde incelemeye aç ı k
tutulmaktad 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 zararlardan ihraçç ı sorumludur. Zarar ı n ihraçç ı dan tazmin
edilememesi veya edilemeyece ğinin aç ıkça belli olmas ı halinde; halka arz edenler,
ihraca arac ı l ık eden lider yetkili kurulu ş , varsa garantör ve ihraçç ı n ı n yönetim kurulu
üyeleri kusurlar ı na ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilehildii,Yi
ölçüde sorumludur. Bağı ms ız denetim, derecelendirme ve değerleme kurulu ş lar ı gibi
izahnameyi olu ş turan belgelerde yer almak üzere haz ı rlanan raporlar, haz ı rlayan kiş i
ve kurumlar da haz ı rlad ı klar ı raporlarda yer alan yanl ış , yan ı lt ı c ı ve eksik bilgilerden
SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

Kurulca ..../...../2017 tarihinde onaylanan ihraçç ı bilgi doküman' kapsam ında daha
önce ihraç edilen borçlanma arac ı bulunmamaktad ı r.
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KISALTMA YE TANIMLAR
Kisaltma Tanim
A.S. Anonim $irket
BDDK Bankacilik Diizenleme ye Denetleme Kurumu
Borsa, BIAS, BIST veya Borsa Istanbul Borsa Istanbul A.S.
BSMV Banka ve Sigorta Muamele Vergisi
DIBS Devlet ic Borclanma Senedi
EUR ya da EURO Avrupa Birligi Ortak Para Birimi
GVK Gelir Vergisi Kanunu
FIazine Ttirkiye Cumhuriyeti Basbakanlik Hazine Mastesarligi
IS IN Uluslararasi Menkul Kiymet Tanimlama Numarasi
thraeci, Sirket veya Seker Faktoring $eker Faktoring Anonim Sirketi
111( 2004 Sayili icra ye iflas Kanunu
KAP Kamuyu Aydinlatma Platformu
Kurul veya SPK Sermaye Piyasast Kurulu
MKK Merkezi Kayit Kurulusu A.S.
SGMK Sabit Getirili Menkul Kiymet
Seker Yatirim, Araci Kurum Seker Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi
SPKn 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu
Takasbank Istanbul Takas ye Saklama Bankasi A.S.
TIM Ttirkiye Bankalar
TC Türkiye Cumhuriyeti
TL Ttirk Lirasi
TMSF veya Fon Tasarruf Mevduati Si g.orta Form
TTK 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu
TTSG Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi
USD/ABD Dolan Amerika Birlesik Devletleri Para Birimi
V.U.K Vergi Usul Kanunu
VTMK Varlik Teminath Menkul Kiymetler
YK Yönetim Kurulu
YP Yabanci Para
YTM _ Yatirimci Tazmin Merkezi 

ITIRAccI BILGI DOKUMANINDA YER VERILEN GORUSLER YE ONAYLAR
DISINDAld GORUSLER/ONAYLAR
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SERMAYE PiYASASI
ARACI NOTUNUN

TAMAMI

1. SERMAYE PiYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULU6UNU YUKLENEN
KISILER

Kanuni yetki ye sorumluluklarima dahilinde ye görevimiz cercevesinde bu
sermaye piyasasi araci notunda ye eklerinde yer clan sorumlu oldugumuz lusimlarda
bulunan bilgilerin ye verilerin gerçege uygun oldugunu ye sermaye piyasasi araci
notunda bu bilgilerin anlamm degi§tireeek nitelikte bir eksiklik bulunmamasi için her
tiirhi makul ozenin gösterilmi§ oldugunu beyan ederiz.
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Halka Arza Aracdtk Eden Yetkili Kurulus
Sorumlu Oldugu Kistrn:

Seker Yattrint Menkul Deg,erler A.5. Yetkilileri

Kadir TEZELLER
Arastirma, Vat] ri in

Damsmanligt, Kurumsal
Finansman

Grup Bask.ani

Ramazan OZNACAR
Genel Mudur Yardimcist

05.06.2017

4



2. RiSK FAKTORLERi

2.1 Halka Arz Edilen Borvlanma Araçlartna iliskin Risk Faktiirleri

Halka arzi vapdaeak olan borvlantna araclarma iliskin Seker Faktoring A.S.'nin 
vattrunedara karsi olan odeme ilkii M Iii herhangi bir kamu kurulusu tarafmdan
garanti Anna ahnmamis olup, atinm karamun, ihravçmm finansal din-urnunun 
analiz eddmesi suretivle verilmesi gerekmektedir. 

Ihraca aracilik eden araci kurtiluslann da bowlanma araclanna iliskin ytikünthilüklerin
yerine getirilmesi/ödenmesi konusunda bir sorumluluklan veya
bulunmamaktadir. Borsa Istanbul taratindan borclanma araci ihramsinin odeme
yiiktimlülügtinü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. Halka arz
edilecek borclanma araçlan Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu'na tabi bir hrhn olmayip
TMSF'nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur.

Seker Faktoring, finansman saglamak amaciyla, faiz karsiliginda teminatsiz bor9lanma
ara9lan cikarmakta ve halka arza katilarak bu borçlanma araçlanni satin alacak yatinmcilara
ihraç etmektedir. Borçlanma araçlan yatinmcilan, Ihrawi'mn alacaklisi konumunda olup
ihram aktifleri tizerinde alacaklanndan baska bir hakka sahip yönetimde yer
alamazlar, alacaklanni tahsil ettikten sonra IhraWnin malvarligi tizerinde bir hak iddia
edemezler, Ihrawi'mn kar/zararindan etkilenmezler ve vadesi geldiginde faiz ve
anaparalanni alirlar.

Seker Faktoring'in
olustururken asagida
karsilasabileceklerdin

borclanma araci ihracina katilan yatinmcilar yatinm karanni
yer verilen risklerle simrli olniamak kaydi ile bazi risklerle

1- Piyasa Riski:

Ikincil piyasada islem gören bor9lanma araçlarinin fiyatlan, piyasa faiz oranlanndaki
dalgalanmalara bagli olarak degiskenlik gosterebi ii r.

Bowlanma ara9lan ihraç edildikten (satildiktan) sonra, bu araclann faiz oram Seker
Faktoring'in operasyonel sonuclanna, faaliyet gosterilen sektördeki gelismelere,
mevzuata yönelik dtizenlemelere ye ekonomik beklentilere bagli olarak, isbu duyuru ile ilan
edilen faiz oramndan farkli olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Aynca, son yillarda
kuresel piyasalarda yasanan dalgalanmalann yeniden yasanmasi halinde ihraç edilecek
borylanma arnlarimn piyasa fiyati, ihramdan bagimsiz olarak olumsuz etkilenebilir.
Böylece borclanma araclannin itfa tarihine kadar olan degeri, faiz oranlanndaki degisimlere
bagli olarak degisebilecektir.

Baska bir deyisle ihra9 edildikten sonra bowlanma araçlannin fiyati ikincil piyasa
kosullannda arz ye talebe gore belirlenecektir. Ihrammn kredi degerliliginden bagimsiz
olarak piyasadaki faiz oranlannin genel seviyesindeki artislar bowlanma araçlannin piyasa
flyatini dtishrticti yonde, faiz oranlanndaki gerilemeler ise borglarima araçlarinin piyasa
fiyatim artinci yönde etki gosterecektir. Bu çerçevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz
oranlannin genel seviyesinde yasanan arts veya azalislar nedeniyle ikincil piyasa
fiyatlannda olusabilecek degisiklikleri ifade etmektedir. Borclanma arnlarini vade sonuna
kadar elinde tutan yattrimcilar, vade sonunda www.sekerfaktoring.com adresli Seker
Faktoring'in internet sitesi ye KAP'ta (www.kap.gov.tr) ilan edilen faii °rani tizerinden faiz
geliri elde edeceklerdir.

2- Odememe Riski

Ihramnin temerrtide dtismesi ye vade tarihindeki ytiktimlültighnii yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir. Bu durumda bor9lan a araci yatinmci —jolt w. r4O, _Aimi: vc.,,, 4 , ri. n . 1E r. -FILE:r-i A.S.
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faizini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafından borçlanma arac ı sat ı c ı s ı n ı n ödeme
yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. Ihraç edilecek
borçlanma araçlan TMSF'na ve/veya YTM'ye tabi bir ürün olmay ıp, TMSF"nin ve/veya
YTM'nin herhangi bir tazmin yükümlülüğü bulunmamaktad ı r.

ihraçç ı nın, borçlanma araçlar ı n ı n anapara ve faizini ödeyememesi durumunda yat ı rı mc ı lar,
borcun anapara ve faizini yarg ı yoluna başvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma
araçlar ı , icra ve iflas Kanunu hükümleri bak ı m ı ndan adi borç senedi hükümlerine tabidirler.
Borçlanma araçlar ı alacaklar ı icra ve iflas Kanununun 206. Maddesinin 4. F ı kras ı nda "4.
S ı rada", "imtiyazl ı olmayan diğer bütün alacaklar" aras ı nda yer almaktad ı r.

3- Likidite Riski:

Borçlanma araçlar ı n ı n satış sonras ında B İ AŞ ' ı n ilgili pazar ı nda kote olarak i ş lem görmeye
baş lamas ı beklenmektedir. Ancak borçlanma araçlar ı için aktif bir al ı m-sat ım piyasas ı
olu şmayabilir. İ hraçç ı kredi durumundan bağıms ız olarak al ı c ı ve sat ı c ı ları n piyasaya
kat ı l ı m ı n ın düşmesi sebebiyle i şlem hacimlerinin düşmesi ve piyasa derinliğ inin yetersiz
kalmas ı borçlanma arac ı na ili şkin likidite riskini ortaya ç ı karabilir. Likidite riski borçlanma
araçlar ı n ı n vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yat ı r ı mc ı lar için borçlanma
araçları n ı istedikleri an satamamalar ı ya da ederinden dü şük bir fiyata satmalarına yol
açabilir.

4- Mevzuat Riski:

Borçlanma araçlar ı n ı n halka arz edildi ği dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici
otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen deği şiklikler borçlanma araçlarına ili şkin risk
oluşturabi lir.

5- Borçlanma araçlar ı n ı n Likiditesinin Yat ı rı mc ı n ı n Elinde Bulunan Tutara Ba ğ l ı
Olarak K ı s ı tlanmas ı Riski:

ihraç edilecek borçlanma araçlar ı n ı n i ş lem göreceği piyasada yap ı lacak i ş lem miktarlar ı ile
ilgili alt ve üst limitler bulunmaktad ı r.

Borsa İ stanbul Borçlanma Araçlar ı Piyasas ı Yönetmeliği'nin 8'nci maddesi ile Borçlanma
Araçları Piyasas ı Yönergesi'nin 17 nci maddesi uyar ı nca söz konusu alt ve üst limitler Borsa
Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda 23.05.2013 tarihli ve 427 say ı l ı
Genelge uyarınca emirler işleme konu menkul k ıymetin nominal değerleri itibarıyla
minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum
nominal emir büyüklükleri kapsam ı nda borçlanma araçlar ı için 10.000 TL minimum ve
10.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerlidir.

Yat ı rı mc ı n ı n halka arzdan sonra sahip oldu ğu borçlanma araçlar ı n ı n bu alt limitlerin alt ı nda
kalmas ı durumunda borçlanma araçlar ı n ı n bu piyasada sat ı lmas ı imkans ı z hale gelebilir.

6- Tasfiye Durumunda Borçlanma Araçlar ı n ı n Diğer Alacaklara Göre S ıralamas ı ndan
Kaynaklanan Risk:

Borçlanma araçlar ı , icra ve iflas Kanunu hükümleri bak ı m ı ndan adi borç senedi hükümlerine
tabidirler. Yürürlükteki icra ve iflas Mevzuat ı 'na göre, müflisten adi ve rehinli alacakl ı lar ı n
s ı ras ı aşağıdaki gibidir. Borçlanma araçlar ı bu s ı ralamada 4. s ı rada, teminats ı z bulunan
alacaklar aras ı nda yer almaktad ı r.

1- iflas masrafları ve iflas masas ı n ı n borçlar ı bütün alacakl ı lardan önce ve tam olarak
ödenir. ( İİK md. 248)

2- Bir mal ı n ayn ı ndan doğan kamu alacaklar ı (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri,
veraset ve intikal vergisi vb.) ( İİK md. 206/1) t KE: YATIF-IlM MENKUL L) LL:F.2 A. Ş .
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3- Rehinle temin edilmis alacaklar (iIK md. 206/1)

4- Bundan sonra gelmek üzere; teminath olup da rehinle karsilanmamis olan veya
teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin satis tutanndan, dördöncti sirada imtiyazli
olmayan diger biitön alacaklar ile verilmek üzere kaydolunur. (IIK md. 206/4)

7- Vergi Riski

Bor9lanma ara9larimn gelir ye alim/satim kazan9lan isbu sermaye piyasasi araci notunun
madde 9'da niklanan vergilendirme esaslanna tabidir. Bu esaslardaki degisimlere bagli
olarak yatirimcilarin elde edecegi net getiriler degisebilir ye buna bagli olarak bor9lanma
ara9lannin fiyatinda degisiklikler olabilir.

3. TEMEL BILGILER

3.1. Halka arza iliskin ilgili gercek ye tüzel kisilerin menfaatleri:

Bor9lanma ara9lannin halka arzinda aracilik yapacak olan Seker Yatinm aracilik sözlesmesi
9er9evesinde komisyon geliri elde edecek olup bunun haricinde halka arz ile ilgili menfaat
saglayacak ger9ek ve/veya tiizel kisi yoktur.

3.2. Halka arzin gerekcesi ye halka an gelirlerinin kullamm yerleri:

Hizli böyömesini stirdören faktoring sektöründe faaliyet gösteren Seker Faktoring'in,
buyümesine paralel olarak, sektörde artan firsatlan degerlendirmek i9in kaynak ihtiyaci da
artmaktadir. Kaynak ihtiyacini, özkaynaklar haricinde banka ve benzeri kredi
kuruluslanndan kullandigi kredilerden karsilamakta olan Sirket, kaynak 9esit1i1igini
saglamak ye ihtiya9 duydugu ilave kaynagi karsilamak amaciyla, toplam 55.000.000 TL
tutanndaki ihrac tavani kapsaminda ihra9 edilecek bor9lanma araglanndan elde edilecek
fonu faktoring faaliyetleri i9erisinde miisterilerine faktoring hizmeti sunarak kullanmayi
planlamaktadir.

4. IHRAc VE HALKA ARZ EDILECEK BORCLANMA ARAcLARINA ILISKiN
BiLGILER

4.1. Ihrac edilecek borclanma araclannm;

a) TOrii: isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihra9 edilmesi planlanan
bor9lanma araci bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

b) ISIN kodu: Ihra9 edilecek bor9lanma araclarina iliskin ISIN kodu Istanbul
Takas ve Saklama Bankasi A.$.'den temin edilecektir.

c) Nama/Hamiline oldtfgu: Hamiline

d) Borclanma araclanni kaydi olarak izleyen kurulusun un yant, adresi:

Sermaye Piyasasi Mevzuati 9er9evesinde kiymetler kayden Merkezi Kaytt Kurulusu
A.$. (MKK) nezdinde izlenecektir.

Merkezi Kaytt Kurulusu A.5., Resitpasa Mahallesi, Ttincay Artun Caddesi,
Emirgan, Sanyer, 34467 ISTANBUL

4.2. Borclanma araclanntn hangi meyzuata gore olusturulduau:

$eker Faktoring tarafindan ihrac edilecek borclanma araclan, sermaye piyasasi mevzuati
kapsaminda olusturulmustur.

Seker Faktoring tarafmdan ihra9 edilecek bor9lanma ara9lari, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun
11-31.1 sayili "Bor9lanma Ara9lan Tebligi" uyannca ihra9 edilecektir.
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Halka arz edilecek borglanma araclanna iliskin talep toplama yöntemi, dagitim ilkeleri ve
borclanma araglanna iliskin bedellerin yatinlmasma iliskin esaslar Sermaye Piyasasi
Kurulu'nun 11-5.2 sayill -Sermaye Piyasasi Araclannin Satisi Tebligi"nde dtizenlenmistir.

Seker Faktoring tarafmdan ihrac edilecek borclanma araclan, 24.06.2004 tarihli ve 25502
sayili "Borsa Istanbul A.$. Kotasyon Yonetmeligi" ile 30 Kasim 2015 tarihinde yurtirltige
giren Borsa Istanbul A.$. Kotasyon Yonergesi'ne ve 422 sayili Borclanma Araclan Piyasasi
Ileyi Esaslan Genelgesi basta olmak tizere Borsa Istanbul'un ilgili genelgelerine tabi
olacaktir.

Ilgili Borsa Istanbul Genelgeleri'ne gore Seker Faktoring tarafmdan ihrac edilecek
borclanma araclannin kota alinabilmesi, Borsa Istanbul A.S.'nin verecegi olumlu karara
baglidir. Ilgi pazar, sabit getirili menkul krymetlerin seffafve rekabete agik bir ortamda islem
görmelerini saglayarak, bu menkul kiymetlerin likiditesini artirmak, bilgi akisini
hizlandirmak amacryla kurulmustur ve aym gun veya ileri valOrlu olarak dogrudan
alirn/satim ilemleri yapilabilmektedir.

Borclanma araclannin Borsa Borclanma Araclan Piyasasi Kesin Alim-Satim Pazarenda
islem Orme esaslan, islem saatleri, emir tipleri, emir bOytiklükleri Borsa Istanbul A.S.'nin
Borclanma Araglan Piyasasi islem saatlerine tabi olacaktir.
(http://vvww.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/pivasalar/borclanma-araclari-
piyasasi/islem-saatleri)

Emirler isleme konu menkul kiymetin nominal degerleri itibanyla minimum emir btiyaklügii
ve katlan seklinde iletilir. Seker Faktoring borclanma araclan icin, yOrtirliikteki minimum
ve maksimum nominal emir bilytiklükleri kapsaminda borclanma araglan icin 10.000 TL
minimum ve 10.000.000 TL maksimum nominal emir bilytikliikleri gecerli olacaktrr.

4.3. 13orçlanma aravlarinin kaydilestirilip kaydilestirilmedigi haklunda bilgi:

ihraç edilecek borclanma araclan kaydilestirme esaslan cercevesinde Merkezi Kayit
Kurulusu A.$. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir.

4.4. BorNianma araçlarmin hangi para birimine gore ihrag edildigi hakkmda bilgi:

Borclanma araclan Turk Lirasi cinsinden salsa sunulacaktir.

4.5. Ihramnin vükümlülüklerini yerine getirme siralamasi icinde ihraci planlanan
borclannia araclarmin yen i hakkmda bilgi ile siralamayi etkileyebilecek veya
borclanina aracinin ihramnin mevcut ya da gelecekteki diger yfikümlüliiklerinden
sonra gelmesine yol açabilecek iiiikiimlerin iizetleri:

ihraccmin, borclanma araci anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatinmcilar,
borcun anapara ve faizlerini yargi yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler.
Borclanma araclan Icra ve Iflas Kanunu hilkümleri bakimindan adi bow senedi hüldimlerine
tabidir.

Borclanma araci alacaklan, icra ve iflas Kanunu'nun 206. maddesinin 4. fikrasinda
"Dordiincti Sira" basligr altindaki "imtiyazli olmayan diger buttin alacaklar" arasinda yer
almaktadir. Ihrac edilen borclaruna araclanna ili§kin odeme yukumlulugu, Octincii bir taraf
tarafmdan garanti altina almmamistir.

Ytinirliikteki !era ve iflas Mevzuatena gore, Banka aleyhine yurutulen takiplerde
alacakhlann sira cetvelindeki öncelik durumlan asagida Icra Iflas Kanunu'nun 206.
maddesinde belirtildigi gibidir.

Madde 206 - (Degisik madde:03/07/19740 - 389/1 md.)
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Alacaklan rehinli olan alacaklilann satis tutan tizerinde, giimrtik resim Ye akar vergisi gibi
Devlet tekliflerinden muayyen esya ye akardan alinmasi lazim gelen resim ye vergi o akar
veya esya bedelinden istifa olunduktan sonra niyhan halclan vardir.

Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmis ise satis tutan borca mahsup edilirken her
rehinin idare ye satis masrafi ye rehinlerden bir kisim ile temin edilmis baska alacaklar da
varsa bunlar nazara alinip paylastirmada lazim gelen tenasübe riayet edilir.

Alacaklan tasinmaz rehniyle temin edilmis olan alacaklilann sirasi ve bu teminatin faiz ye
eklentisine ümulü Kanunu Medeninin tasinmaz rehnine müteallik htikürnlerine gore tayin
olunur. (Ek dimle:29/06/1956 — 6763/42 md.) Alacaklan gemi ipotegi ile temin edilmis olan
alacakhlara gemi alacakhlan hakkinda Turk Ticaret Kanuntinun bu cihetlere ait hususi
hukümleri tatbik olunur.

(Degisik fikra: 17/07/2003 — 4949 S.K./52. Md.) Teminath olup da rehinle karsilanmamis
olan veya teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin satis tutarlanndan, asagidaki sira ile
veri I mek üzere kaydolunur.

Birinci Sira:

a)isyilerin, isi1ikisine dayanan ye iflasin ayilmasindan oneeki bir yil iyinde tahakkuk etmi§
ihbar ye kidem tazminatlan dahil alacaklan ile iflas nedeniyle is iliskisinin sona crmesi
üzerine hak etmis olduklan ihbar ye kidem tazminatlan,

b)isverenlerin, isyiler iyin yardim sandiklan veya sair yardim teskilati kurulmasi veya
bunlann yasatilmasi maksadiyla meydana gelmis ye tüzel kisilik kazanmi§ bulunan tesislere
veya demeklere olan borylan,

c)iflasin acilmasindan onceki son bir yil iginde tahakkuk etmis olan ye nakden ifasi gereken
aile hukukundan dogan her ti.irhi nafaka alacaklan.

ikinci Sira:

Velayet ye vesayet nedeniyle mallan borylunun idaresine birakilan kimselerin bu ilisid
nedeniyle dogmus olan Ulm alacaklan;

Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettigi müddet yahut bunlann
bitmesini takip eden yil iyinde agilirsa imtiyazli alacak olarak kabul olunur. Bir dayamn veya
takibin devam ettigi milddet hesaba katilmaz.

Uçuncu Sira:

Ozel kanunlannda imtiyazli oldugu belirtilen alacaklar.

Dördüncü Sira:

imtiyazli olmayan diger bUtün alacaklar, Tahvil alacaklan, dordüncti sirada sayilan alacaklar
kategorisine girmektedir.

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

1. iflasin ayilmasindan Once mühlet de dahil olmak tizere geyirilen konkordato sUresi.

2. Iflasin ertelenmesi stiresi.

3. Alacak haldcinda ayilmis olan davanin devam ettigi sure.

4. Terekenin iflas htikümlerine gore tasfiyesinde, tarihinden tasfiye karan verilmesine
kadar geyen Mire.
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4.6. ihraç edilecek borçlanma araçlar ı n ı n yatı r ı mc ıya sağladığı haklar, bu haklar ı n
kullan ı m esasları ve bu haklara ili ş kin k ı s ıtlamalar:

Borçlanma arac ı yat ı runc ı lan, ihrac ı gerçekleştiren Ş irket'in alacakl ı s ı konumunda olup
Ş irket aktifleri üzerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) ba şka bir hakim sahip de ğildirler.
Yat ı rı mc ı lar, ihraç edilecek borçlanma araçlar ı için belirtilen hesaplama yöntemi ile
hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklard ı r.
Yat ı rımc ı ları n arac ı kurulu şlar nezdindeki hesapları na, vade sonunda almaya hak
kazand ı kları nominal tutar ı n ödenmesi Takasbank nezdindeki MKK hesab ı arac ı l ığıyla
yap ı lacakt ı r. MKK sisteminde yat ı r ı mc ı baz ı nda hesaplanan ödeme tutarlar ı MKK'ya üye
kuruluş lar ı n Takasbank nezdindeki hesaplar ı na Ş irket tarafı ndan topluca aktarı lacakt ı r.
Borçlanma araçları na ait itfa bedelleri, Ş irket tarafı ndan MKK'ya üye kurulu ş ları n
Takasbank nezdindeki hesaplar ına brüt olarak aktanlacakt ır. MKK'ya üye kuruluşlar da
kendilerine brüt olarak yap ı lacak olan bu ödemeleri, yasal vergileri kayna ğında kesildikten
sonra, net tutar üzerinden yat ı r ı mc ı lara ödeyecektir.

Şeker Faktoring'in borçlanma araçlar ı n ı sat ı n alacak yat ı rı mc ı ları n haklar ı na ili şkin
k ı s ıtlamalar ise aş ağıdaki gibidir:

a) Borçlanma arac ı sahipleri Şeker Faktoring'in kar zarar riskine kat ı lmaz. Sadece ihraçç ı ya
faiz karşı l ığında borç vermi ş olmaktad ı r.

b) Borçlanma arac ı sahipleri Şeker Faktoring'in yönetimine kat ı lamaz.

c) Borçlanma arac ı sahipleri anapara ve faiz alacağı d ışı nda ihraçç ı üzerinde başka bir hakk ı
yoktur.

d) Borçlanma arac ı alacaklar ı , Icra ve Iflas Kanununun 206. maddesinin 4. fı kras ı nda
"Dördüncü S ı ra" ba ş l ığı alt ı ndaki "imtiyazl ı olmayan diğer bütün alacaklar" aras ı nda yer
almaktad ı r.

Borçlanma arac ı sahipleri TTK hükümleri uyarı nca;

e) İzahnamenin, belgelerin ve beyanlar ı n kanuna ayk ı r ı olmas ı halinde belgeleri
düzenleyenler veya beyanlar ı yapanlar ile kusurlar ı n ın varl ığı halinde belgeleri
düzenleyenler veya beyanlar ı yapanlardan talepte bulunmak (6102 say ı l ı Türk Ticaret
Kanunu (TTK) md. 549),

f) Sermaye taahhüdünde bulunanlar ın ödeme yeterlili ğinin bulunmad ığı n ı bilmesine
rağmen sermaye taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden, borcun ödenmemesinden
doğan zararları talep etmek (TTK nıd. 550),

g) Ayni sermaye de ğer biçilmesinde veya devral ı nacalc işletmeye değer biçilmesinde
yolsuzluk yapanlardan do ğan zararları talep etmek (TTK md. 551),

h) Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfı ye memurlar ı n ı n kanundan veya
esas sözleşmeden do ğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde do ğan zararlar ı talep etmek
(TTK md. 553),

i) Denetçilerin kanuni görevlerini yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde
doğan zararları talep etmek (TTK md. 554),

j) Ortakl ık alacakl ı s ı s ı fatları ndan dolay ı , ortakl ı k esas sermayesinin azalt ı lmas ı halinde,
alacaklar ının ödenmesini veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 474),

k) Uzun süreden beri ş irketin kanunen gerekli organlar ı ndan birinin mevcut olmamas ı veya
genel kurulun toplanmamas ı hallerinde durumun düzeltilmesini istemek; aksi takdirde
ortakl ığın feshi için mahkemeye ba şvurmak (TTK md. 530),

h ıl::n ııı : ıı



1) Zarara ugrayan irketin iflasi halinde, pay sahiplerinin ye alacaklilann istemleri iflas
idaresince one sUrülmedigi taktirde, tazminat davasi acmak (TTK md. 556),

m)Sermayenin kaybi ye borca batikl tk halinde yeni nakit sermaye konulmasi dahil nesnel
ve gercek kaynaklan ve önlemleri gösteren bir iyilqtirme projesini mahkemeye sunarak
iflasin ertelenmesini istemek (TTK md. 377),

n) Pay sahibi olmayan yonetim kurulu Uyelerinin ve yakinlannin §irketle borc
girmeleri halinde veya irketin bu kiilere kefalet, garanti ye teminat vermesi veya
sorumluluk yüklemesi durumunda §irket alacaklilan bu kiileri,§irketin yUktimlendirildigi
tutarda §irket borclan icin dogrudan takip etmek (TTK.md .395),

o) Sirketin iflasi halinde yönetim kurulundan son tic yilda sebepsiz zenginleme ile elde
edilen kazanclann iadesini talep etmek (TTK.md .513),

p) Alacaklilar, hakimiyetin köttlye kullanilmasi durumunda, Sirket iflas etmemi olsa bile,
irketin zarannin §irkete ödenmesini istemek (TTK.md .202),

q) $irketin sona ermesi ye tasfiyesi durumunda alacaklilar alacaklanm tasfiye memurlanna
bildirmek (TTK.md.541)

haklanna sahiptirler.

4.7. Nominal faiz orani ye odenecek faize iliskin esaslar:

a) Borçlanma aracinin vadesi ye itfa plani ile itfa siirecine iliskin esaslar:

4bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma
araci bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

b) Kupon iideme tarihleri ile faizin ne zaman tidentneye baslanaeagi, son iideme
tarihleri:

1§bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma
araci bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

c) Faizin ye anaparanin zaman asimi:

2308 sayili "Sirketlerin Mikuru Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi
Bedellerinin Hazineye Intikali Hakkinda Kanun" hükümleri cercevesinde, tahvillerin,
kanuni mazeret bulunmaksizin 5 zamana§imina ugrami olan faiz ödemeleri ile
10 yillik zaman airnina ugrami tahvil bedelleri, soz konusu siireler icerisinde tahsil
edilmedigi takdirde devlete intikal eder.

d) Faizin degisken olmasi durumunda, (layandigi gosterge faiz orani ile buna
dayanilarak hangi yi5ntemle hesaplanacagi:

1§bu Sennaye Piyasasi Araci Notu kapsammda ihrac edilmesi planlanan borglanma
araci bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

e) Gösterge faiz oraninin gectnis ye gelecek performansinin ye degiskenliginin
nere(len takip edilebilecegi:

isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma
araci bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

f) Giisterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaganiistö unsurlar ye faize iliskin
diizeltme kurallari:

4bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsamincla ihrac edilmesi planlanan borclanma
araci bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.
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g) Gösterge faizin kullandmast suretiyle bulunacak faiz orantnin kim tarafindan
hesaplanacagt:

Gosterge faizin kullanilmast suretiyle bulunacak faiz orarn, Seker Yattrim tarafmdan
hesaplanacak ve Seker Faktoring'in onayina sunulacaktir.

h) Faiz oraninin belirlenmesinde esas ahnacak olçutun ortadan kallunasi halinde
yapilacak islemler:

isbu Sermaye Piyasast Aract Notu kapsaminda ihrag edilmesi planlanan borçlanma
aract bulunmadigindan bu kistrn daha sonra belirlenecektir.

i) Faiz ödemesinin tfirev bir kisminin olmast durumunda, yatirimm degerinin
dayanak aracin degerinden, özeliikle risklerin aetk bir sekilde ortaya ciktigt
durumlarda nasil etkilendigi haklunda bilgi:

Yoktur

4.8. ihraccimn ya da yatirtmcinin talebine bagh olarak erken itfamn soz konusu °Imam
durumunda erken itfa kosullart hakkinda bilgi:

Borçlanma araclarmin vadesinden once erken itfast planlanmamaktadir.

4.9. Kismi itfanin soz konusu °Imam durumunda lusrni itfa kosullart hakkinda bilgi:

Bor9lanma araylannin kismi itfast planlantnamaktadir.

4.10. Borclanma araelarma kardan pay verilip verihneyecegi hakkmda bilgi:

Borclanma araçlarina kardan pay verilmeyecektir.

4.11. Halka arz edilecek borclanma araclarmin yilhk getiri °rani ve getiri oranmm
nasil hesaplandigi hakkinda bilgi:

Isbu Sermaye Piyasast Aract Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma aract
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

4.12. Paya tahvillere iIikin özel hiikiimler:

Yoktur.

4.13. Degistirilebilir tahvillere iliskin iizel

Yoktur.

4.14. Borviamna aract sahiplerinin temsil edihnesine ve bu temsilin hangi organlar
vasItastyla yapildigi ile ilgili mevzuat hiikilmleri hakkmda hilgi:

6102 sayili Turk Ticaret Kanunu uyarinca bor9lanma aract sahipleri, pay sahiplerinin paya
bagh olarak sahip olduklart temsil haklarma sahip degillerdir. Genel kurulda oy kullanma
haklart bulunmamaktadir.

4.15. Borclanma aract ihracina ilikin yetkili organ kararlari:

Yönetim Kurulu'nun 23.05.2017 tarih ve 38 sayth kararinda;

"Sirketimizin bugünkii Yonetim Kurulu toplantisinda;

Sermaye piyasast mevzuati çewevesinde 55.000.000 TL nominal tutara kadar bowlanma
araçlarmin yurt içinde halka edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmcilara ve/veya
tahsisli olarak ihraç edilmesine, ihracin asagida belirlenen kriterler gercevesinde yapilmasina;

Belirlenen bu sartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oraninin belirlenmesi de dahil olmak
üzere ihraçlarla ilgili turn sart ve hOkilmlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasast
Kurulu, Borsa Istanbul A.S. ve Bankacilik DOzenleme ve Denetleme Kurulu ile diger kurum ve
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kurulu§lar nezdinde gerekli ba§vurulann ye sair i§lemlerin yapilmasi ye tamamlanmasi
hususlannda Genel Müdürlogün yetkilendirilmesine karar verildi.

Borclatima araet ihrac kriterleri:

Nominal tutarlan toplami 55.000.000.-TL'yi (Elli Be § MilyonTOrk Liras') a§mayacak
§ekilde, yurt icinde, Turk Lirasi cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman
bonosu ve/veya tahvil ihraç edilcbilecektir.

Dirac, halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmcilara ve/veya tahsisli
olarak yapilabilecektir.

ihraclara ait vade en fazla 3 yil olabilecektir.

4. Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa §artlanna gore iskontolu ve/veya kuponlu
olarak ihrac edilebilecektir. Kuponlu finansman bonosu ve/veya tahviller sabit veya
degi§ken kuponlu olarak ihray edilcbilecektir.

5. thra9 edilecek bor9lanma araclannin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet
tahvillerinden bir veya birkaci refcrans olarak almacak ye referans faizin üzerine piyasa
ko§ullanna gore belirlenecek ek getiri ilave edilecektir." denilmektedir.

4.16. Halka arz edilecek borclanma araci fizerinde, borclanma aracmm devir ye
veya borclanma aracim alanlarm haklarim kullanmasma engel

olacak kayitlarm bulunup bulunmadigma iliskin bilgi:

Yoktur.

5. HALKA ARZA iLiSKiN HUSUSLAR

5.1. Halka arzm kosullari, halka arza iIikin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ye halka
aria katilmak icin yapilmasi gerekenler

5.1.1. Halka arzm tabi oldugu kosullar:

Borclanma araci ihraci ile ilglil olarak Bankacilik Diizenleme ve Denetleme Kurumu'na izin
ba§vuru yapilmi§ olup aynca, Borsa Istanbul A.S.'ye Seker Faktoring borclanma araclannin
Borsa'da i§lem gormesi hakkinda gerekli ba§vuru yapilmi§tir.

5.1.2. Halka arz edilen borclanma araclarmm tutari:

i§bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigmdan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

5.1.3. Halka arz sfiresi lie halka aria katthm hakkmda bilgi

5.1.3.1. Halka arz sfiresi ye tahmini halka arz takvimi:

i§bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

5.1.3.2. Halka aria basvuru sfireci ile basvuru yerleri ve sat' ekli:

I§bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

5.1.4. Karsilanamayan taleplere ait bedeller ile yabrimular taralindan satis fiyatmm
iizerinde ödenen tutarlarm jade sekli hakkmda bilgi:

I§bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan bor9lanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

5.1.5. Talep edilebilecek asgari ve/veva azami miktarlar hakkmda bilgi:—
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İşbu Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu kapsam ında ihraç edilmesi planlanan borçlanma arac ı
bulunmad ığından bu k ı s ı m daha sonra belirlenecektir.

5.1.6. Borçlanma arac ı almak için ba şvuru yap ı lacak yerler ile borçlanma arac ı
bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlar ı n ı n teslimine
ilişkin bilgi:

a) Başvuru yap ı lacak yerler ile borçlanma arac ı bedellerinin ödenme yeri ve şekline iliş kin

İşbu Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu kapsam ı nda ihraç edilmesi planlanan borçlanma arac ı
bulunmad ığından bu k ı s ı m daha sonra belirlenecektir.

b) Borçlanma Araçları n ı n teslirnine ili ş kin bilgi:

Halka arz edilecek borçlanma araçlar ı . satışın tamamlanmas ın ı müteakip Sermaye Piyasas ı
Mevzuat] çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri baz ında kayden izlenmeye
başlanacakt ı r.

5.1.7. Halka arz sonuçlar ı n ı n ne şekilde kamuya duyurulaca ğı hakk ı nda bilgi:

Halka arz sonuçlar ı , Kurulun sermaye piyasas ı araçları n ı n sat ışı na ili şkin düzenlemelerinde
yer alan esaslar çerçevesinde da ğı t ı m listesinin kesinleştiğ i günü takip eden iki i ş günü
içerisinde Kurul'un özel durumlar ı n kamuya aç ı klanmas ı na ilişkin düzenlemeleri uyar ı nca
kamuya duyurulur.

5.1.8. Borçlanma araçlar ı n ın ön al ı m haklar ı , bu haklar ı n devredilebilirli ği ve ön al ı m
haklar ı n ı n kullan ı lmamas ı durumunda bu haklar ın akibeti hakk ı nda bilgi:

Yoktur.

5.2. Dağı t ım ve tahsis plan ı

5.2.1. Sat ışı n birden fazla ülkede ayn ı anda yap ı ld ığı durumlarda, bu ülkelerden birine
belli bir oranda tahsisat yap ı lm ışsa buna ili ş kin bilgi ile her bir kategori baz ında halka
arzda yat ı r ı mc ı lara tahsis ve da ğı t ı m esaslar ı hakk ı nda bilgi:

Yoktur.

5.2.2. Halka arzda yat ı rımc ılara tahsis ve da ğıtım esasları hakkında bilgi:

İşbu Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu kapsam ında ihraç edilmesi planlanan borçlanma arac ı
bulunmadığından bu k ı s ı m daha sonra belirlenecektir.

5.2.3. Talepte bulunan yat ı r ı me ı lara, halka arzdan ald ıkları kesinleş miş borçlanma
arac ı miktar ı n ın bildirilme süreci hakkında bilgi:

Halka arzdan almaya hak kazan ı lmış borçlanma arac ı miktarlar ı . dağı t ım listelerinin Şeker
Faktoring tarafından onayland ığı gün, Şeker Yat ı rım ve Şekerbank şubeleri tarafı ndan
yat ı rı mc ı lara bildirecektir.

Yat ı r ı mc ı lara yap ı lacak bildirimden önce borçlanma araçlar ı i şleme konu olmayacakt ı r.

5.3. Borçlanma arac ı n ı n satış fiyatı veya fiyat ın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai
fiyat ın kamuya aç ıklanma süreci:

İşbu Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu kapsam ında ihraç edilmesi planlanan borçlanma arac ı
bulunmadığından bu k ı s ı m daha sonra belirlenecektir.

5.4. Arac ı l ı k Yüklenimi ve Halka Arza Arac ı l ı k

5.4.1. Halka arza arac ı l ı k edecek yetkili kurulu ş hakk ı nda bilgi:
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Halka arza Şeker Yat ı rı m Menkul Değerler A. Ş . arac ı l ı k edecektir.

Adres: Şeker Yat ı rı m Menkul Değerler A. Ş .

Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394

Ş I ŞLI ılsTANBUL

Tel: (212) 334 33 33 Fax: (212) 334 33 34

5.4.2. Halka arz ın yap ılaca ğı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kurulu ş ların ın
isimleri:

Halka arz/sat ış sadece Türkiye'de gerçekle ştirilecektir.

Takasbank Adresi: Reş itpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, Sar ı yer, 34467
ISTANBUL

MKK Adresi: Reş itpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, Sar ı yer, 34467 İ STANBUL

5.4.3. Arac ı l ı k türü hakk ı nda bilgi: 
Yüklenimde

Yüklenimde
Bulunulan

Bulunulmayan
Borçlanma

Borçlanma Araçlar ı n ı n
Araçlar ı n ı n

Olu ştu ru I- Halka Arı Halka Arz
mu şsa Nominal Edilen Nominal Edilen

Yetkili Arac ı l ı 6 ı nt.,Konsorsi-
Kurulu ş Türü

Değeri Borçlanma Değeri Borçlanma
yumdaki (TL) Arac ı na (TL) Arac ı na
Pozisyonu Oran ı ( %) Oran ı ( %)

'
Şeker Yat ı rı m

En İyi
Menkul

	

	 -	 55.000.000	 100
Gayret

Değerler A. Ş .

5.4.4. Arac ı l ı k ve yüklenim sözleş mesi hakkında bilgi

Şeker Faktoring tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlar ı na arac ı l ı k i ş lemleri 01/06/2017
tarihinde imzalanan Arac ı l ı k Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş .
tarafı ndan gerçekleştirilecektir.

Şeker Faktoring'in borçlanma araçlar ı sat ışı SPK'n ı n II-5.2 say ı l ı Sermaye Piyasas ı
Araçları n ın Sat ışı Tebliği"nin 14. maddesinde yer alan "Talep Toplama Yoluyla Sat ış
Yöntemi- ile gerçekleştirilecektir. Halka arza arac ı l ı k SPK'n ı n 111-37.1 Yat ı rı m Hizmetleri İ le
Yan Hizmetlere Ili şkin Esaslar Hakk ı nda Tebli ğ 'inin 51. maddesinin (b) bendinde tan ım ı
yap ı lan "En İyi Gayret Arac ı l ığı" şeklinde gerçekle ştirilecektir.

5.5. Halka arza ili şkin olarak ihraçc ı n ı n ödemesi gereken toplam ve halka arz edilecek
borçlanma arac ı ba şı na maliyet:

İşbu Sermaye Piyasas ı Arac ı Notu kapsam ında ihraç edilmesi planlanan borçlanma arac ı
bulunmad ığından bu k ı s ı m daha sonra belirlenecektir.

5.6. Talepte bulunan yat ı r ı mc ın ın ödeyeceği maliyetler hakk ında bilgi:

Borçlanma araçlar ına ilişkin vergilendirme esaslar ı i şbu sermaye piyasas ı arac ı notunun
Madde 9 'BORÇLANMA ARAÇLAR İ İ LE ILGILI VERG İ LEND İRME ESASLARF
k ı sm ı nda belirtilmiştir.
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4bu Sermaye Piyasast Aract Notu kapsaminda ihrag edilmesi planlanan borçlanma aract
bulunmamakta olup, yatinmcidan talep edilecek komisyon ye benzeri giderler daha sonra
belirlenecektir.

6. BORSADA i$LEM G6RMEYE ILISKiN BiLGiLER

6.1. Borelanma araclannin borsada islem görmesine ihskin esaslar lie islem Orme
tarihkri:

Halka arz, ihract gerçekle§en bor9lanma araclannin Borsa'da i*lem görecegi anlamma
gelmemekte olup, Borsa Istanbul A.$ Kotasyon Yonergesi'nin 17 nci maddesine
(http://www.borsaistanbul.corn/docsidefault-source/vonergeler/borsa-i stanbul-kotasyon-
yonergesi.pdf?sfvrsn= 14) gore sermaye piyasast araclannin satii tamamlanan kismi KAP'ta
yaptlacak duyuruyu takiben Borçlanma Araçlan Piyasasinda ilem gormeye b4amasi
beklenmektedir.

6.2. Borsada islem giirecek olan borclanma araclarmin hangi durumlarda islem
sirasmin kapatdabilecegi hakkmda bilgi:

Sermaye Piyasasi ve Borsa Mevzuatinin ilgili hilkümleriyle belirlenen yükümlülükleri
yerine getirmeyen veya Borsa Istanbul A.$ Kotasyon Yonergesi'nin 29 ncu Maddesinde
(http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yonergeler/borsa-istanbul-kotasyon-
yonergesi.pdPsfvrsn = 14) yer alan durumlann o14ugu irketlerin ihrag ettigi ye Borsa'da
i0em gören borclanma araclan Borsa Yönetim Kurulu karanyla sürekli olarak i0em
görmekten men edilebilir. Borsa Yönetim Kurulu, kottan cikarma karanm verrneden once
ilgili ihrawyt, kaynak kuruluv veya fon kullamcisim durumunu düzeltmesi için uyarabilir,
sure verebilir veya uygun gördügü tedbirleri alabilir.

6.3. thramnin daha once ihrac ettigi pay haric sermaye piyasasi araclarmin islem
gordugu borsalara ilikin bilgi:

ihrammn daha once ihra9 ettigi borçlanrna araçlanna ili§kin bilgiler a§agidaki tabloda
verilmi§tir.

Borelanma ihraç Miktan Vade Vade it& Tarihi ISIN Kodu Sat' Tfirii
Aracinin (TL Nominal) Ba0angw.

Tiirii Tarihi

Finansman
Bonosu

36.681.800 175 gun 19.02.2016 12.08.2016 TRFSKFH81613 Halka Arz

Finansman
Bonosu

13.318.200 364 gun 19.02.2016 17.02.2017 TRFSKFH21718 Halka Arz

Finansman
Bonosu

20.000.000 176 gun 19.06.2012 12.12.2012 TRFSKFHAl219 Halka Arz

Finansman
Bonosu

20.000.000 178 gun 04.12.2012 31.05.2013 TRFSKFH51319 Halka Arz

Tahvil 10.000.000 546 On 04.12.2012 03.06.2014 TRSSKFH61410 Halka Arz
Finansman
Bonosu

36.681.800 175 gun 19.02.2016 12.08.2016 TRFSKFH81613 Halka Arz

Finansman
Bonosu

13.381.200 364 gun 19.02.2016 17.02.2017 TRFSKFH21718 Halka Arz

Finansman
Bonosu

50.000.000 179 gun 12.08.2016 07.02.2017 TRFSKFH21726 Halka Arz

Finansman
Bonosu

50.000.000 175 gi.in 07.02.2017 01.08.2017 TRFSKFH81712 Halka Arz

Tahvil 3.000.000 546 On 07.02.2017 07.08.2018 TRSSKFH81814 Halka Arz
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Unvam

Sorumlu Bas Denetci

Adresi

Unvam

Sorumlu Bas Denetci

Adresi

Finansman Nitelikli
16.000.000 364 25.05.2017 24.05.2018 TRFSKFH51814

Bonosu Yatirimci 

6.4. Piyasa yapici ve piyasa yapictligm esaslart:

Yoktur.

7. GARANTi HCJKOMLERi VE GARANTORE iLiSKiN BiLGiLER

Yoktur.

8. Di6ER BiLGiLER

8.1. Halka an stirecinde ihracciya danismanlik yapanlar haidunda bilgiler:

Yoktur.

8.2. Uzman ve bagunsiz denctim raporlari He iiciinefi kisilerden alman bilgiler:

31.12.2016 Ye 31.12.2015 hesap dönemlerine ait finansal tablolara iliskin bagirnsiz denetim
raporlan Akis Bagirnsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. tarafindan
hazirlanmi§ olup, 31.12.2016 ye 31.12.2015 yillanna ait finansal tablolar için olumlu görtis
yerilmistir. Verilen görusler asagida yer almaktadir.

31.12.2016 hesan donemine iliskin ba .k. imstz denetim sirketinim

Akis Bagiinsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Milsavirlik A.S.

Orhan Akova

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

31.12.2016 hesap donemine iliskin bagimsiz denetim sirketinin ozet 
Gonistimuze gore finansal tablolar, Seker Faktoring Anonim Sirketi'nin 31 Aralik 2016 tarihi
itibanyla finansal durumunu ye ayni tarihte sona eren hesap donemine ait finansal performansini
ye nakit akislarim, BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Meyzuati'na uygun olarak tiim
önemli yonlenyle gercege uygun bir bicimde sunmaktadir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diger Yiikiimliiiiiklere Rapor

1)Tiirk Ticaret Kanunu'nun ("TTK")'nin 402'nci maddesinin dördtineti fikrasi uyannca Sirket'in 1
Ocak - 31 Aralik 2016 hesap döneminde defter tutma diizeninin, TTK ile $irket esas sözlesmesinin
finansal raporlamaya iliskin haiimlerine uygun olmadigina dair önemli bir hususa
rastlanmamistir.

2) TTK'nin 402'nei maddesinin dordilneti fikrasi uyannca Yonetim Kurtilu tarafinuza clenetim
kapsaminda istenen aciklamalan yapmis ye talep edilen bekeleri vermistir.

31.12.2015 hesap donemine ili§kin bagimsiz denetim sirketinin;

Akis Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Musavirlik A.S.

Orhan Akova

Kayacik Rtizgarli Bahce Mall. Ka yak Sok. No:29
Beykoz 34805 Istanbul

31.12.2015 hesap dönemine iliskin bagimsiz denetim sirketinin ozet gonisti:

Görti§ilmaze gore finansal tablolar, $eker Faktoring Anonim Sirkeenin 31 Aralik 2015 tarihi
itibanyla finansal durumunu ye ayni tarihte sona eren hesap donemine ait finansal
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performansim ve nakit aki§lanni, BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuatilna
uygun olarak turn önemli yonleriyle geryege uygun bir bicimde sunmaktadir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diger Yfikiimlilliiklere Iikin Rapor

I) TTK'nm 402'nci maddesinin dOrdüncü fikrasi uyannca Sirkeein 1 Ocak -31 Aralik 2015
hesap doneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Sirket esas sözlesmesinin finansal
raporlamaya ili§kin hQkürnlerine uygun olmadigina dair önemli bir hususa rastlanmami§tir.

2) TTK'nin 402'nci maddesinin dordiinci.i fikrasi uyannca Yonetim Kurulu tarafimiza
denetim kapsaminda istenen ayiklamalan yapmi§ ye talep edilen belgeleri vermi§tir.

8.3. Varsa ihracci veya ihrac edilen borclanma araclarma iIikin derecelendirme notu
hakkmda bilgi:

Yoktur.

9. BORcLANMA ARAçLARI iLE iLGiLi VERGiLENDiRME ESASLARI

a) Tam Miikellef Gercek Ki§i

Faiz Kazanci
Ozel sektor tahvil ve bonolarindan elde edilen faiz kazanylan iyin GVK'nin 6009 sayili
Kanun ile degi§tiri len Geyici 67'nci maddesi uygulanmaktadir. Buna gore, tarn miikellef
gergek ki§ilerin bu kapsamda elde ettiklcri faiz gelirleri, i§leme aracilik eden banka ye araci
kurumlannca %10 oraninda stopaj yapilarak vergilendirilir. Yapilan stopaj nihai vergidir.
Bu sebeple, faiz geliri elde eden tam makellef bireysel yatinmcilar tarafindan bu gelirleri
igin aynca yillik beyanname verilmez, ba§ka gelirleri iyin verilecek beyannameye de dahil
edilmez.
Geyici 67'nci maddeye gore tevkifata tabi tutulan faiz gelirlerinin ticari faaliyet kapsaminda
elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazany hiiktimlerine gore vergilendirileceginden,
ticari kazanylarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilirler. Ancak, Geyici 67'nci
madde hiikmii geregi tevkif edilen bu vergiler beyannamede hesaplanan vergiden mahsup
edilir.
Ahm — Satin Kazanci
Ozel sektor tahvil ye bonolarindan elde edilen alim - satim kazanylan, GVK Geyici 67'nci
madde kapsaminda deger arti§ kazanci olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, ahm - satim
kazancina aracilik eden banlca ye araci kurumlarca yapilir. Tevkifat orani %10 olup, nihai
vergidir. Dolayisiyla bireysel yatinmcilarin soz konusu alim - satim kazanci iyin aynca yillik
beyanname dazenlenmez, ba§ka gelirleri iyin verilecek beyannameye de bu gelirler dahil
edilmez.

Alim satim kazanylannin ticari faaliyet kapsaminda elde edilmesi durumunda bu gelirler
ticari kazany hukumlerine gore vergilendirileceginden, ticari kazanylarla ilgili olarak verilen
beyannameye dahil edilir. Ancak, tevkif edilen vergiler beyannamede hesaplanan vergiden
mahsup edilir.

b) Dar Miikelief Gercek Ki0

Faiz Kazanci

Ozel sektor tahvil ve bonolanndan elde edilen faiz kazanylannin vergilendirilmesi, gelire
aracilik eden banka ye araci kurumlar tarafmdan yapilir. Dar mukellef geryek ki§ilerin bu
faiz gelirleri 01.10.2010 tarihinden itibaren %10 stopaja tabidir ye stopaj nihai vergidir.
Dolayisiyla, dar mükeliefbireysel yatinmcilar bu gelirleri iyin beyanname vermezler.

Diger taraftan; mukimlik belgesi bulunan dar miikellef geryek ki§ilerin yerlesik oldugu filke
ile T.C. arasinda imzalanmi§ cifte Vergilendirmeyi Onleme Anla§malart ( VOA) varsa ye
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bu arı laşmalarda söz konusu tahvil ve bono faiz kazanc ı için istisna veya daha düşük bir vergi
oran ı öngörülmü ş ise bu hükümlerin uygulanmas ı gerekeceğinden, yatırı mc ı tarafı ndan bu
anlaşmalara bak ı lmal ı d ı r.

Al ı m — Sat ı m Kazanc ı

Özel sektör tahvil ve bonolar ı ndan elde edilen al ı m - sat ı m kazançları , GVK Geçici 67'nci
madde kapsam ında değer artış kazanc ı olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, al ı m - sat ı m
kazanc ım arac ı l ık eden banka ve arac ı kurumlarca yap ı l ı r. Tevkifat oran ı 01.10.2010
tarihinden itibaren %10 olup, nihai vergidir. Al ı m - sat ı m kazanc ı elde eden dar mükellef
bireysel yat ı rı mc ı bu gelirleri için beyanname vermez.

Diğer taraftan; mukimlik belgesi bulunan dar mükellef gerçek ki ş ilerin yerle şik olduğu ülke
ile T.C. aras ı nda imzalanm ış ÇVÖA varsa ve bu anla şmalarda söz konusu tahvil ve bono
al ı m — sat ı m kazanc ı için istisna veya daha dü şük bir vergi oran ı öngörülmüş ise bu
hükümlerin uygulanmas ı gerekeceğinden, yat ı rı mc ı tarafı ndan bu anlaşmalara bak ı lmal ı d ı r.

c) Tam Mükellef Tüzel Ki ş i ve Diğer Kurumlar

Faiz Kazanc ı
Tam mükellef tüzel ki şiler tarafı ndan elde edilen özel sektör tahvil ve bono faiz gelirleri
GVK Geçici 67'nci madde kapsam ı nda stopaja tabi olup, stopaj oran ı tüzel ki ş iliğin ve
kurumun hukuki yap ı s ına göre değ i şecektir. Buna göre; KVK'da sermaye ş irketi olarak
belirtilen tüzel ki şiler, SPK'n ı n düzenleme ve denetimine tabi fonlar, münhas ı ran menkul
k ıymet ve di ğer sermaye piyasas ı arac ı getirileni ve değer artış kazançlar ı sağlamak amac ı yla
2499 say ı l ı Sermaye Piyasas ı Kanunu'na göre kurulan yat ı r ı m fonları ve yat ı rı m ortakl ı klar'
ile benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanl ığı 'nca belirlenenler için stopaj oran ı %O, bunlar ı n
dışı nda kalanlar için %10 olarak uygulanmaktad ı r. Bu kapsamda faiz gelirleri üzerinden;

- Anonim Ş irketler, Limited Ş irketler, Sermayesi Paylara Bölünmü ş Komandit Ş irketler °/00,

- Sermaye Piyasas ı Kanunu'na Göre Kurulan Menkul K ıymet Yat ı r ı m Ortakl ı klar' %O,

- Sermaye Piyasas ı Kanunu'na Göre Kurulan Menkul K ıymet Yat ı r ı m Fonlar ı %0,

- Emeklilik Yat ı r ı m Fonlar ı %O,

Borsa Yat ı r ı m Fonlar' %O,

Konut Finansman ı Fonlari %O,

Varl ı k Finansman ı Fonlar ı %O,

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

oranları nda stopaja tabi tutulur.

Tam mükellef tüzel ki şi ve diğer kurumlarca elde edilen faiz geliri kurum kazanc ı na dahil
edilir ve yukar ı da belirtilen yat ı r ı m fonları ve ortakl ı kları hariç %20 kurumlar vergisine tabi
tutulur. Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden dü şülebi lir.

Diğer taraftan; özel sektör tahvil ve bonolar ı faizi elde eden BSMV mükellefı kurumlar ı n,
bu gelirleri üzerinden %5 BSMV hesaplamalar ı gerekir.

Al ı m — Sat ı m Kazanc ı
Özel sektör tahvil ve bonolar ı ndan elde edilen al ı m - sat ı m kazançları değer art ış kazanc ı
olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, al ım - sat ım kazanc ı na arac ı l ık eden banka ve arac ı
kurumlar tarafı ndan yap ı l ır. Tevkifat oran ı tüzel ki şi ve kurumun hukuki yap ı s ı na göre
değ i şecektir. Bu kapsamda; al ı m - sat ı m kazançları ndan;

- Anonim Ş irketler, Limited Ş irketler, Sermayesi Paylara Bölünmü ş Komandit Şirketler %O,
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Sermaye Piyasast Kanunu . na Gore Kurulan Menkul Ktymet Yatirtm Ortakhklart %0,

Sermaye Piyasast Kanundna Gore Kurulan Menkul Ktymet Yattrtm FonIan %0,

Emeklilik Yattrtm FonIan %0,

Borsa Yattrim Fonlart %0,

Konut Finansmant FonIan %0,

Varltk Finansmant Fon!art %0,

Yukartda sayilanlar chsinda kalan Kurum ye Kuruluslar %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.

Tam mükellef tüzel kisi ye diger kurumlarca elde edilen ahm - sawn kazanclan kurum
kazancina dahil edilir ye yukanda belirtilen yatinm fonlan ye ortakhklan hariç %20
kurumlar vergisine tabi tutulur. Ancak, ahm - satim kazancindan kesilen gelir vergisi
stopajlan hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Diger taraftan; ozel sektör tahvil ye bonolanndan ahm - satim kazanci elde eden BSMV
mükellefi kurumlann, bu gelirleri üzerinden BSMV hesaplamalan ,c2erekir. Yurt iginde Turk
Lirasi cinsinden ihraç edilen ozel sektör tahvillerinin geri ahm ye swim taahhildii ile iktisap
veya elden çikanlmasi veya vadesi beklenmeksizin satisi nedeniyle lehe alinan paralar
üzerinden %1 oramnda BSMV hesaplanacaktir. Ancak BSMV mükellefi olan kurumlarca,
vadesi 1 yildan kisa olan özel sektor ye banka bonolan nedeniyle elde edilen ayrn
kapsamdaki gelirler üzerinden %5 BSMV hesaplanmandir.

d) Dar Miikellef Tiizel Ki0 ye Diger Kurumlar

Faiz Kazanei

Ozel sektör tahvil ve bono faiz gelirleri GVK Geçiei 67'nci madde kapsaminda stopaja tabi
olup, stopaj oram tüzel kii1igin ye kurumun hukuki yapisina gore degisecektir. Buna gore;
KVK'da belirtilen sermaye sirketlerine benzer nitelikte yabanci kurumlar, SPK'nm
düzenleme ye denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabanci fonlar, münhasiran menkul
kiymet ye diger sermaye piyasasi araci getirileri ye deger aro§ kazanclan saglamak amaciyla
2499 sayth Sermaye Piyasasi Kanunu'na gore kurulan yabrim fonlan ye yaw-1m ortakhklari
ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanhgenca belirlenenler igin stopaj oram %0, bunlann
dismda kalanlar için %10 olarak uygularnr. Bu kapsamda faiz kazanglan;

- Anonim irket, Limited Sirket ve Sermayesi Paylara Bolünmüs Komandit Sirket
Benzeri Nitelikte Yabanci Kurumlar igin %0,

Sermaye Piyasasi Kanunu s na Gore Kumlan Menkul Kiymet Yatinm Ortakhklan
Benzeri Nitelikte Yatinm Ortakhklan icin %0,

- Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm Fonlan Benzeri
Nitelikte Yabanci Fonlar icin %0,

TUrkiye'de münhasiran menkul loymet ve diger sermaye piyasasi araci getirileri ile
deger arts kazançlan elde etmek ye bunlara bagh haklan kullanmak amaciyla faaliyette
bulunan smirh sommlu ortakhklar, tilke fonlan, kurum ye kurulus fonlan ye yatinm
kuruluslan gibi yabanci kurumsal yatinmcilar için %0,

Yukanda sayilanlar disinda kalan kurum ye kuruluslar için %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.

Tevkifat, faiz gelirine aracihk eden banka ve araci kurumlarca yapihr ye nihai vergidir.
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Diger taraftan; faiz kazançlan %10 tevkifata tabi tutulan dar mükellef kurum ve kuruluslann
yerlesik oldugu Ulkeler ile T.C. arasmda imzalanmis cVOA varsa ye bu anlasmalarda soz
konusu tahvil ve bono faiz kazanci için istisna veya daha düstik bir vergi orani ongörülmtis
ise bu hUkümlerin uygulanmasi gerekeceginden, yatinmci tarafmdan bu anlasmalara
bakilmalidir.

Ahm — Satim Kazanci

Ozel sektor tahvil ve bonolanndan elde edilen alim - satim kazanclan, GVK Gecici 67'nci
madde kapsaminda deger artis kazanci olarak tevkifata tabidir. Tevkifat orani tüzel
ve kurumun hukuki yapisina gore degisecektir. Buna gore; KVK'da belirtilen sermaye
sirketlerine benzer nitelikte yabanci kurumlar, SPK'nin dUzenleme ve denetimine tabi
fonlara benzer nitelikte yabanci fonlar, münhasiran menkul kiymet ve diger sermaye piyasast
araci getirileri ve deger artis kazanclan saglamak amaciyla 2499 sayili Sermaye Piyasasi
Kanunu'na gore kurulan yatinm fonlan ye yatinm ortakliklan ile benzer nitelikte oldugu
Maliye Bakanligi'nca belirlenenler icin stopaj orani %0, bunlann disinda kalanlar icin %10
olarak uygulanir. Bu kapsamda alim — satim kazançlan;

- Anonim irket, Limited Sirket ve Sermayesi Paylara Böltinmüs Komandit Sirket
Benzeri Nitelikte Yabanci Kurumlar icin %0,

- Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore KuruIan Menkul Kiymet Yatinm Ortakliklart
Benzeri Nitelikte Yatinm Ortakliklan icin %0,

- Sermaye Piyasasi Kanunu'na Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm Fonlan Benzeri
Nitelikte Yabanci Fonlar icin %0,

- Türkiye'de münhasiran menkul kiymet ve diger sermaye piyasasi araci getirileri ile
deger arts kazanclan elde etmek ve bunlara bagh haklan kullanmak amaciyla faaliyette
bulunan sinirh sorumlu ortakliklar, tilke fonlan, kurum ve kurulus fonlan ye yatirim
kuruluslan gibi yabanci kurumsal yatinmcilar icin %0,

- Yukanda sayllanlar disinda kalan kurum ve kuruluslar icin %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.

Tevkifat, alim — satim kazancina aracilik eden banka ve araci kurumlarca yapilir ve nihai
vergidir.

Diger taraftan; alim - satim kazanclan %10 tevkifata tabi tutulan dar mükellef kurum ve
kuruluslann yerlesik oldugu Ulkeler ile T.C. arasinda imzalanmis cV0A varsa ve bu
anlasmalarda soz konusu tahvil ve bono ahm — satim kazanclan icin istisna veya daha dastik
bir vergi °rani öngörülmüs ise bu hiikümlerin uygulanmasi gerekeceginden, yatirimci
tarafindan bu anlasmalara bakilmalidir.

10. iNCELEMEYE AcIK BELGELER

A§agidaki belgeler Bilytikdere Caddesi No:171 MetroCity A Blok Kat:7
Esentepe/isli/iSTANBUL adresindeki ihraccinin merkezi ve basvuru yerleri ile ihramnin
internet sitesi (www.sekerfactoring.com ) ile Kamuyu Aydinlatma Platformunda (KAP)
tasarruf sahiplerinin incelemesine acik tutulmaktadir:

Sermaye piyasasi araci notunda yer alan bilgilerin dayanagini olusturan her türlii rapor
ya da beige ile degerleme ve gorti§ler (degerleme, uzman, faaliyet ve bagimstz denetim
raporlan ile yetkili kurulu§larca hazirlanan raporlar, vb.)

11. EKLER
YATIRIM MENKIA. DE - -FILER A.S.
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