
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANON İ M ŞİRKET İ

Özet

Bu özet, Sermaye Piyasas ı Kurulu (Kurul)'nca . /.01./2017 tarihinde
onaylanm ış t ı r.

Ortakl ığı m ız ın toplam 100.000.000 TL tutar ı ndaki ihraç tavan ı kapsam ı ndaki
borçlanma araçlar ı ndan ilk etapta halka arz edilecek k ı sm ııı tutar ı henüz behrlenmemi ş
olup, bu tutar daha sonra belirlenecektir.

Özetin onaylanmas ı , özette yer alan bilgilerin do ğ ru oldu ğunun Kurulca tekeffülü
anlam ı na gelmeyeceği gibi, söz konusu borçlanma araçlar ı na ili ş kin bir tavsiye olarak da
kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlar ı na ili ş kin
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 nmam ış t ı r. Ayr ıca halka arz edilecek borçlanma
araçlar ı n ı n fiyat ı n ı n belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi
yoktur.

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

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraçç ı bilgi doküman' ve sermaye piyasas ı
arac ı notu, Şeker Yat ı r ı m Menkul Değerler A.Ş .'nin www.sekervatirim.com adresli
internet sitesi ile Kamuyu Ayd ı nlatma Platformu (KAP)'nda N n nn .kap.org.tr)
................	/2017 tarihinde yay ı mlanm ış t ı r. Ayr ıca ba şvuru yerlerinde incelemeye aç ı k
tutulmaktad ı r.

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 ı kça belli
olmas ı halinde; halka arz edenler, ihraca arac ı l ı k eden yetkili kurulu ş , varsa garantör ve
ihraçç ı n ı n yönetim kurulu üyeleri kusurlar ı na ve durumun gereklerine göre zararlar
kendilerine yükletilebildi ği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamevi olu şturan diğer
belgelerle birlikte okundu ğu takdirde özetin yan ı lt ı c ı , hatal ı veva tutars ız olmas ı durumu 
hariç olmak üzere, sadece özete ba ğ l ı olarak. ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk
vüklenemez. Ba ğı ms ız denetim, derecelendirme ve de ğerleme kurulu ş lar ı gibi izahnameyi
olu ş turan belgelerde yer almak üzere haz ı rlanan raporlar' haz ı rlayan ki ş i ve kurumlar
da haz ı rlad ı klar ı raporlarda yer alan yanl ış, yan ı lt ı c ı ve eksik bilgilerden SPK ıı
hükümleri çerçevesinde sorumludur.
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1. OZETIN SORUMLULU6UNU YUKLENEN Ki$ILER

Kanuni yetki ye sorumluluklarnmz dahilinde ve gorevinnz cercevesinde bu iizette
ye eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz lummlarda bulunan bilgilerin ye verilerin
gercege uygun oldugunu ve tizette bu bilgiler in anlammi degistirecek nitelikte bir eksiklik
bulunmamasi icin her thrill makul özenin gösterilmis oldugunu beyan ederiz.

ihracci

Seker Yatnim Menkul Degerler A.$. Yetkilisi
Sorumlu Oldugu

Ramazan OZNACAR
Genel MficlarYatdimeisi

Osman GOKTAN
Genel Miidiir

'77 CEEILER
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OZETIN TAMAMI

19.01.2017

Halka Arza ArmIlk Eden Yetkili Kurulus

Seker Yatnim Menkul Degerler A.5.

Ramazan OZNACAR Osman GOKTAN
Genel idiir Yardnvosi Genel Miidiir

Sorumlu Oldugu
Kistm:

YATIRS!`,4 7 ' c:cr.. I
Gene

re Cad. No:1/1 met( l'N Blok f
Esc-ntepe / $ n5ii T ikl A\ 

i 

L

Tel: 0212 3,34 3 i
Ticaret Sicil No: . • i t .

1:".7i Kcarniar VI) ' ' 0('f3 4?+335

..,,,olc.e."°--44-...2trzs_

1 9. 01.20,0 ' ' o----1--TiK,
• 

/7 .0 ,----;-,
:1 ;74, i y • : : 77.

•i #:,  - '."* • / ,3 42
3 0 @cal( 201fv. <; .. -.:,- ,

vt\,,..z.n
4 - i

7

OZETIN TAMAMI



0212 334 33 33

0212 334 33 34

Telefon

Faks

2. iHRACcIYA iLliSKiN BiLGiLER

2.1. Ihraccum ticaret unvam

Seker Yatinm Menkul Degerler Anonim $irketi

2.2. ihraccmm hukuki statiisii, tabi olduu mevzuat, ihraccuun kuruldugu iilke lie
iletisim bilgileri

Hukuki statiisii

Tabi oldugu mevzuat

ihraccum kuruldugu iilke

Kayith merkezinin adresi

Internet adresi

Anonim $irket

T.C.Kanunlan

Fürkiye

13tiytikdere Caddesi Metro City is Merkezi A
Blok No:171 Kat:4-5 Esente pe / Sisli / Istanbul

www.sekervatirim.com.tr

KEP Kayak Elektronik Posta Adresi I sekery@sekeryatirim.conur

Konuya iliskin ayriiitili bilgi ihracct bilgi doktimaninin 5.1.4 nolu maddesinde yer
almaktadir.

2.3.ihraceiyi 
y

e faaliyet gösterilen sektiini etkileyen iinemli egilimler

Yoktur.

2.4.ihracemm dahil oldugu grup ye grup icindeki konumu hakkmda bilgi
$eker Yatirim Menkul Degerler A.$., Sekerbank grubunun . finansal istirakleri arasinda

yer almaktadir. $eker Yatirim Istanbul'da bulunan gene! merkezi, Izmir ve Ankara'da bulunan
subelerinin yaninda $ekerbank ile imzaladigi emir iletimine aracilik sözlesmesi cercevesinde
Sekerbank'm Ttirkiye geneline yayilmis 273 subesinden sermaye piyasalan faaliyetlerini
stirdürmektedir.

$ekerbank' in mevcut durum itibanyla, Ttirkiye capinda 273 subesi, 2'si Istanbul ve 7'si
Anadolu'da olmak tizere 9 bölge müdtirltigti bulunmaktadir. Bankanin istirakleri arasinda Seker
\fan= Menkul Degerler A.$., $eker Finansal Kiralama A.5., $eker Faktoring A.5., Sekerbank
International Banking Unit Ltd., Seker Finansman A.$. ye Sekerbank Kibris Ltd yer almaktadin

Konuya iliskin aynntili bilgi ihracci bilgi doktimaninin 7.1 no'lu maddesinde yer
almaktadin

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

2.6. ihracci bilgi dokiimanmda yer alan finansal tablolara iliskin bagimsiz denetim
raporlanna sart olusturan hususlar hakkmda aciklama:

Yoktur.

2.7. Secilmis finansal bilgiler ye faaliyet sonuclan

Seker Vat= Ozet KonsolideDilan .w- ku:-:-I 'N,
Sirker in Bagimsiz denetimden g neçu,s.3-1. . .2014 ye 31.12.2015 yil sonu temel bilanco

biiyiikltikleri lie malt denetimden geçmis:-10.06./416 ara . i • -m temel bila o btiyilkltikleri
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DiMem 31.12.2014 31.12.2015 30.06.2016

Bagtmstz 13 441mstz Denetimden
Sun Denetimden

(TL) Denetimden Geemis Gemis
Geemis (Konsolide)

(Solo) (Konsolide)

Dönen VarlIklar 164.985.743 87.027.484 91.245.388

Duran Varliklar 23.876.710 25.498.554 25.181.696

Toplam Varliklar 188.862.453 112.526.038 116.427.084

Kisa Vadeli YuktimliiInkier 147.513.380, 71.485.626 73.030.881,

1.1zun Vadeli Yiiktimlültik ler 1.722.021 1.892.095 1.828.821

Özkaynaklar 39.627.052 39.148.317 41.567.382

Toplam Kaynaklar 188.862.453 , 112.526.038 116.427.084

Seker Vannan Konsolide Gelir Tablosu
$irket'in bagnnsiz denetimden gecmis 31.12.2014 ye 31.12.2015 sonu ile simrlt

denetimden gegmis 30.06.2015 ve 30.06.2016 ara dönem segilmis gelir tablosu kalemlerine
asagida yer verilmistir.

31.12.2014 31.12.2015 30.06.2015 30.06.2016

Bagurnsa Bai-40nstz Si iii Smith

(TL) Denetimden Denetimden Denetim den Denetimden
Gemis (Solo) Geçtnis Gemis Gemis

Sanslar
,

17.033.232.144
(Konsolide)

13.305.923.105
( Konsolide)

7.769.562.081
( Konsolide)

3.934.422.710
Brit Kar/Zarar 25.103.012 26.987.449 13.390.252 18.891.298

Faaliyet Giderleri -22.902.734 -26.228.190 -12.368.031 -15.534.058

Esas Faaliyet Kar/Zarar 2.706.546 1.539.167 1.401.204 3.414.160
Yatirim Faaliyetlerinden
Gelir/Giderler

2.068.059 1.176.418 81.693 1.041.835

Finansman Giderleri -2.066.945 -2.912.901 -1.323.407 -1.789.276

Diinem Kar/Zarart 2.099.220 -398.795 _ 107.331 2.339.831

Sirkeein 31.12.2014 yil sonu hesap dönemine iliskin solo finansal tablolan ye buna
ifiskin dipnotlan 25 $ubat 2015 tarihinde (https://w-ww.kap.org.tr/tr/Bildirim/415915) ye 31.
12.2015 yll sonu hesap dönemine iliskin konsolide finansal tablolan ve buna iliskin dipnotlan
27 Subat 2016 tarihinde (https://www.kap.org.tr/tr/Bildiri m/509060) KAP'ta (www.kap.gov.tr)
ye Seker Yatinin'in (www.sekeryatirim.com.tr ) internet adreslerinde yayimlanmistir.

Sirket'in 30.06.2015 hesap dönemine iliskin konsolide finansal tablolan ye buna iliskin
dipnotlan 10 Agustos 2015 tarihinde (https://www.kap.or2.tr/tr/Bildirirn/459252), Sirkeein
30.06.2016 hesap dönemine iliskin konsolide finansal tablolan ye buna iliskin dipnotlan 18
Agustos 2016 tarihinde (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553848) KAP'ta (www.kap.gov.tr )
ve $eker Yatunn'm (www.sekeryatirim.com.tr ) internet adreslerinde yaylmlanmistir.

$irket'in 30.09.2015 hesap dönemine iliskin konsolide finansal tablolan ve buna iliskin
dipnotlan 30 Ekim 2015 tarihinde (https://www.kap.or2.tr/tr/Bildirim/476762), $irkerin
30.09.2016 hesap dönemine iliskin konsolide finansal tablolan ye buna iliskin dipnotlan 31
Ekim 2016 tarihinde (https://www.kap.ore.tr/tr/Bilcli ri m/564961) KAP' ta (vvww.kap.gov.tr) ye
$eker Yatinm'm (www.sekeryatirim.potn,ti)internet adreslerinde yarmlanmistin

kt LuSon finansal tablo 
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2.8. thraccmin ödeme gUcUnün degerlendirilmesi icinönernli olan, ihracciya
son zamanlarda meydana gelmis olaylar hakkmda bilgi

$eker Yatinm uluslararasi kredi derecelendirme kurulusu JCR Eurasia Rating'den
derecelendirme (rating) hizmeti almaktadir. JCR Eurasia Rating son olarak diizenlenen 27
Aralik 2016 tarihli raporunda, Seker Yatinm Menkul Degerler A.S.'nin konsolide yapisini
yatirim yapilabilir kategori icerisinde degerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'BBB (Trk)',
Kisa Vadeli Ulusal Notunu 'A-3 (Trk)' ve söz konusu notlara iliskin görtinumlerini 'Stabil'
olarak belirlemi§tir.

Konuya iliskin ayrintili bilgi ihracci bilgi doktimaninin 5.1.5 nolu maddesinde yer
almaktadir.

2.9. ihramnin grup icerisindeki diger bir sirketin ya da sirketlerin faaliyetlerinden
onemli olcude etkilenmesi durum unda bu husus hakkinda bilgi

$ekerbank T.A.S. ye grubuna ait sirketlerden bin i olan Seker Yatinm, bankanin yurt ici
subelerinde emir iletimine aracilik kapsaminda hizmet vermektedir. Ttirkiye geneline yayilmis
tam Sekerbank subelerinden (56 tanesinde seans salonu bulunmaktadir) yatinm hesabi acilarak
yatinm islemleri yapilmasina olanak saglanmaktadir. Bu durum $eker Yatirim'in islem
hacminin artmasina katkida bulunmaktadir. Dolayisiyla, $ekerbank T.A.S.'nin mali durumu ye
sube agi Seker Yatirim - i n faaliyetlerini etkileyebilmektedir. Seker Yatinm, Sekerbank ve $eker
Yabrim'in kurdugu toplam 6 adet yatinm fonunu, Aralik 2015'te $eker Portffiy'e
devredilmi§tir. $eker Yatinm, $eker Portföy'ii %100 konsolide etmesi nedeniyle $eker
Portföy'iin mali durumu $eker Yatinm'in faaliyetlerini etkilemektedir.

Konuya iliskin bilgi ihracci bilgi doki.imaninin 7.2 no' lu maddesinde yer almaktadir.

2.10. ihravonin ana faaliyet alanlari hakkinda bilgi

Sermaye piyasalannda hizmet veren Seker Yatirim, Borsa Istanbul A.S. Pay Piyasasi,
Borclanma Araclan Piyasasi„ Uluslararasi Tahvil Pazan ile Vadeli I§lem ye Opsiyon Piyasast
ile Kaldirach Alim Satim Islemlerinde aracilik hizmeti vermektedir. Sirket, Yatinm Hizmetleri
ve Yatirim Kuruluslan Tebligleri uyannca faaliyet izinlerini yenileyerek "Genis Yetkili Araci
Kurum" olarak; Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 13 Kasim 2015 karar tarihinden itibaren; islem
araciligi, portföy araciligi, bireysel portffiy yöneticiligi, yatinm danismanligi, aracilik
ytiklenimi suretiyle halka arza aracilik, sinirli saklaina ye genel saklama hizmeti faaliyetlerinde
bulunmaya baslamistir.

Konuya iliskin ayrintili bilgi ihracci bilgi dokumaninin 6.1 nolti bölümünde yer
almaktadir.

2.11. ihraccinin yönetim hakimiyetine sahip olanlarm ach, soyach, ticaret unvani,
yonetim hakimiyetinin kaynagi

:kcli-Soyadi/ Sermayedeki Payi Kontroliin
Ticaret Unvani Tutar (TL) Oran (°/0 Kaynagi Tedbirler

$ekerbank T.A.$. 29.711.995 99.00
Sahip

Olunan
Pavlar

Alinmis bir tcdbir
yoktur

Sirkeein ana ortagi $ekerbank T.A.S.'dir. Kontrolun kaynagi sahip olunan paylardan..
ileri gelmektedir. Yönetimdeki halicI:ritFe't aria ortakta oldugundan yönetimin kötilye. 
kullanilmasini engellemek icin TT,K"' ye: SPKix?h

.:

iNimleri disinda alinan aynca bir tedbir
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Son 5 Vilda iliramda Görev Siiresi / Sermaye Pa)/

Ad/ Soyadi Görevi Ustlendigi Görevler Kalan Görev
Sfiresi

(TL) ( %)

Dr. Hasan Basri
GOKTAN

Yönetini Kurulu 13akatil
Yönetim Kurulu

Baskani
3 yil / 2 3 ay

Halit Haydar
YILDIZ

Yonetim Kurulu Balkan
Vekili

Yönetim Kurulu Uyesi
3 / 2 yil 3 ay

Erdal BATMAZ Yonetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Uyesi 3 yd / 2 y113 ay

Sinan CAM Yönetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Uyesi 3 yil /2 yil 3 ay

Osman GOKTAN
Yonetim Kurulu Uyesi —

Genel
Yönetim Kurulu Uyesi

—Genel Mildiir
3 y11/ 2 yil 3 ay

Ramazan
OZNACAR

Yönetim Kurulu  Uyesi —
Genel Mild& Yardittia§

Yönetim Kurulu Uyesi
— Genel Mild&

Yardtmcisi

3 yiI / 2 y113 ay

Konuya ayrinti
almaktadir.

3 0 Ocak 20

bilgi ,ihracet
:

''‘‘

bilki döktimamni

7." I

Konuya iliskin ayrintili bilgi ihram bilgi dokumaninin 12.4 no‘lu maddesinde yer
almaktadir.

2.12. Derecelendirme notu hakkinda bilgi

$eker Yatirim uluslararasi kredi derecelendirme kurulusu JCR Eurasia Rating'den
derecelendirme (rating) hizmeti almaktadir. JCR Eurasia Rating son olarak dtizenlenen 27
Aralik 2016 tarihli raporunda, Seker Yatirim Menkul Degerler A.S."'nin konsolide yapisini
yatirim yapilabilir kategori icerisinde degerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'BBB (Trk)',
Kisa Vadeli Ulusal Notunu `A-3 (Trk)' ye soz konusu notlara iliskin görtintimlerini 'Stabil'
olarak belirlemistir. Diger taraftan, Uzun Vadeli Uluslararasi Yabanci ye Yerel Para Notlari

görtintimleri ise 'Stabil' olarak degerlendirilmis olup diger notlarla birliktc detaylari
asagida gösterilinistir.

Uzun Vadeli Uluslararasi Yabanci Para : BBB-/(Stabil Görtintim)
Uzun Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil Görtintim)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB (Trk) / (Stabil Görönöm)
Kisa Vadeli Uluslararasi Yabanci Para : A-3 / (Stabil Görtintim)
Kisa Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görtintim)
Kisa Vadeli Ulusal Notu : A-3 (Trk) / (Stabil Göröntim)

JCR Eurasia Rating tarafmdan hazirlanan Seker Yatirim Menkul Degerler A.$.'nin
Rating Raporu 27 Aralik 2016 tarihinde Kamuyu Aydinlatma Platformu (KAP)'nda
(https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/574229) açiklanmisttr.

Konuya ayrintili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 8.3 no' lu maddesinde yer
almaktadir.

2.13. Garanti hiikiimleri

Yoktur.

2.14. Garantör haklundaki bilgiler

Yoktur.

2.15. Yonetim kurulu uyeleri hakkinda bilgiler

31.03.2016 Tarihinde yapilan Genel Kurul sonrasi Yönetim Kurulu tiyelerine iliskin bilgiler
asagidaki gibidir;

10.2.1 bolamtinde yer
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2.16. Bağı ms ız denetim ve ba ğıms ız denetim kurulu şu hakk ı nda

Şeker Yat ı r ı m' ı n 31.12.2014 ve 31.12.2015 y ı l sonu hesap dönemine ve 30.06.2016 ara
dönem konsolide finansal tablolar ı na ili şkin bağı ms ı z denetim raporlar ı Akis Bağı ms ı z
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü şavirlik A. Ş . tarafı ndan haz ı rlanm ış olup belirtilen
dönemler için olumlu görü ş verilmi ştir.
Bağı ms ı z Denetim Kuruluşu Adres:

Kavac ı k Rüzgarl ı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz 34805 İ stanbul
Sorumlu ortak baş denetçi: Erdal T ı kmak (31.12.2014)

Orhan Akova (31.12.2015)
Orhan Akova (30.06.2016)

3. IHRAÇ ED İ LECEK BORÇLANMA ARAÇLARİ NA İ LİŞKİN B İ LG İLER

3.1. İ hraç edilecek borçlanma araçlar ı ile ilgili bilgiler
İşbu Özet kapsam ı nda ihraç edilmesi planlanan borçlanma arac ı bulunmadığından bu

k ı s ı m daha sonra belirlenecektir.
Konuya ili şkin ayr ı nt ı l ı bilgi sermaye piyasas ı arac ı notunun 4. bölümünde yer

almaktad ı r.

3.2. Borçlanma araçlar ı n ı n hangi para birimine göre ihraç edildiği hakk ı nda bilgi

Borçlanma araçlar ı Türk Liras ı cinsinden sat ışa sunulacakt ır.
3.3. h alka arz edilecek borçlanma araçlar ı üzerinde, borçlanma arac ı n ı n devir ve

tedavülünü k ıs ı tlay ı c ı veya borçlanma arac ı n ı alanlar ı n haklar ı n ı kutlanmas ı na engel
olacak kay ıtların bulunup bulunmad ığı na iliş kin bilgi:

Halka arz edilecek borçlanma araçlar ı n ı n devrine ve serbestçe tedavül edilmesine ili şkin
herhangi bir k ı s ı tlama veya bunlar ı n üzerinde sahibinin haklar ı n ı kullanmas ı na engel olacak
herhangi bir kay ı t bulunmamaktad ı r.

3.4. ihraç edilecek borçlanma araçlar ı n ı n yatir ı mc ıya sağlad ığı haklar, bu
haklar ı n kullan ı m esaslar ı ve bu haklara ili şkin k ı s ı tlamalar ile derecelendirme notlar ı :

Borçlanma arac ı yat ı r ı mc ı lar ı , ihrac ı gerçekleştiren Ş irketin alacakl ı s ı konumunda olup
ihraçç ı aktifleri üzerinde alacaklar ı ndan başka bir hakka sahip değildirler; Yat ı r ı mc ı lar, ihraç
edilecek borçlanma araçlar ı için vadesi geldiğ inde faiz ve anaparalar ı n ı al ı rlar.

Borçlanma arac ı sahipleri Şeker Yat ı r ı m' ı n kar zarar riskine kat ı lmaz, Sadece ihraçç ı ya
faiz karşı l ığı nda borç vermi ş olmaktad ı r. Borçlanma arac ı sahipleri Şeker Yat ı r ı m' ı n
yönetimine kat ı lamaz ve anapara ve faiz alacağı dışı nda ihraçç ı üzerinde başka bir hakk ı yoktur.

Konuya ili şkin ayr ı nt ı l ı bilgi sermaye piyasas ı arac ı notunun 4.6 no • lu maddesinde yer
almaktad ı r.

3.5. Nominal faiz oran ı ve ödenecek faize ili ş kin esaslar:

a) Nominal faiz oran ı :

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

b) Borçlanma arac ı n ı n vadesi ve itfa plan ı :

İşbu Özet kapsam ı nda ihraç edi,lmesi-pkılanan borçlanma arac ı bulunmad ığı ndan bu
k ı s ı m daha sonra belirlenecektir. ıs%

' * -‘-^ ' • •c) Kupon ödeme tarihle ı iltf4gyn,ne ,za ıkan öde . • y başlanacağı , so"n ödeme
tarihleri:
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1 0u Ozet kapsaminda 011 .4 edilmesi planlanan borclanma araci bulunmadigindan bu
kisim daha sonra belirlenecektir.

d) Faizin (1egisken °Imam durumunda, dayandigt gosterge faiz oram:

4bu Ozet kapsammda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci bulunmadigindan bu
kisim daha sonra belirlenecektir.

e) Halka an edileeek borclanma araclarmm yak getiri oram:

Isbu Ozet kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma araci bulunmadigindan bu
kisim daha sonra belirlenecektir.

f) Borclanma aract sahipleri temsileileri hakkmda bilgi: Yoktur.

g) Faiz odemesinin tfirev bir kisminm °Imam durumunda, yattrimm degerinin
dayanak arum degerinden, lizellikle risklerin acik bir sekilde ortaya ciktigi durumlarda
nasd etkilendigi hakkmda bilgi: Yoktur.

3.6. Borclanma araclarnim borsada islem görmesine iIikin esaslar lie islern
görme tarihleri:

Halka arz, ihraci gerceklqen borclanma araclarmin Borsa'da islem görecegi anlamina
gelmemekte olup, Borsa Istanbul A.S Kotasyon Yönergesi'nin 17 nci maddesine
(http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/yonergeler)  gore sermaye
piyasasi araçlarinin satii tamamlanan kismi KAP'ta yapilacak duyuruyu takiben Borclanma
Araclari Piyasasinda i1em gormeye ba0ayacaktir. BoNlanma araclarinin halka arzina i1i4kin
dagitim listelerinin onaylanmasi ye yatirimci hesaplarina aktarimini takiben, BIA$ tarafindan
belirlenecek tarihten itibaren Borsa Istanbul Borclanma Araclari Piyasasi'nda i0em gönneye
ba§lamasi beklenmektedir.

Konuya ili§kin bilgi sermaye piyasasi araci notunun 6.1 no'lu maddesinde yer
almaktadir.

4. RiSK FAKTöRLERi
4.1. ihracemm borclanma araclarma i1i kin yükiirnliiliikierini yerine getirme

gücünü etkileyebileeek riskier

4.1.1.Kredi riski: Kredi riski, kariiik1i i1iki icinde olan taraflardan birinin bir finansal araca
ili§kin olarak yapilan sözlqme gereklerine uymayarak yukumiuiugunu yerine getirememesi
sonucu diger tarafin finansal acidan zarara ugramasi riskidir. $eker Yatirim, bireyler ye *irketler
adina yaw-1m hizmetleri faaliyetlerinde bulunmakta ve dani rnanlik hizmeti vermektedir. Sirket
faaliyetleri arasinda ceitli menkul kiymet alim-satim iOemlerini de yapmaktadir. Bu faaliyetler
sirasinda Sirket, kari tarafin anlamalarda belirlenen §artlan yerine getirmemesi durumunda
anlamada belirlenen menkul loymetin satin alinmasindan veya satilmasindan dolayi ortaya
cikabilecek zarara maruz kalabilmektedir. Sirkeein kredi riski agirlikli olarak ticari alacaklar,
diger alacaklar, ters repo i§lemlerinden alacaklar, bankalarclaki mevduat ye finansal
yatirimlardan olumaktadir.

4.1.1.1.Kredilendirme riski: Kredilendirme a§amasinda uygun olmayan kredilendirme
kararlarmin alinmasi riskidir. Yetersiz istihbarat, mali tahlil veya fizibilite
sonucu veya öngörülemeyen sebeplerden dolayi Sirket kredilendirme kararlari sonucu
zarara ugrayabilir.

4.1.1.2. Teminat Riski: Teminat Riski, bir kredinin gtivencesi olarak alinan teminatin.
$irkee in teminati paraya virritthi7ita1,inde beklenen degerinin kredi tutarmi
kar*ilayamamasi veya dogrudan, teminatin ñiçiigi ile iigiii olumsuzluklarm bulunmast
durumunda Sirket zarara ugrayabilir.
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4.1.1.3.izleme Riski: izleme riski, maruz kahnan riskin yeterince izlenememesinden
ya da köttilesen unsurlarin tasfiye edilememesinden kaynaklanir. Sirkee in nakit akisi
teminat tamamlama ihtiyaclannin karsilanamamasi ya da önemh maliyetlerde
karsilanmasi riskidir. Köttlye giden kredinin etkili biçimde izlenmesi, risk bakiyesinin
indirilmesini ya da ilave teminat alinmasini saglar. Kredi sözlesmesi önemli derecede
köttilesme olusmadan harekete gegilmesine engel teskil edebilir.

4.1.1.4.Portfciy Yogunlasma Riski: Portföyde risidgetiri dengesi nisindan
optimizasyonun saglanamamasi, portföytin degisimlerin etkisine maruz kalmasi,
portföydeki kiymetlerin dengeli bicimde cesitlendirilememesi riskidir. Bu risk, Sirkerin
aralarinda pozitif korelasyon bulunan araclara yogunlasmasi nedeniyle belirli bir risk
faktöründeki mali bozulmadan daha fazla etkilenmesine neden olabilir.

4.1.2. Piyasa riski: Piyasa riski, piyasa fiyatlarinda meydana gelen degisimler nedeniyle bir
finansal aracin gercege uygun degerinde veya gelecekteki nakit akislannda, bir isletmeyi
olumsuz etkileyeeek dalgalanma olmasi riskidir. Bu risk, faiz oranlarinda, kurlarda veya
menkul kiymetlerin ve diger fmansal sözlesmelerin degerinde meydana gelecek ye Sirkeei
olumsuz etkileyecek degisimler sonucu gergeklesmektedir. Sirket, faaliyeti geregi piyasa
riskine (kur, faiz ye fiyatlardaki degisimlere) maruz kalmaktadir.

4.1.2.1. Doviz Kuru Riski: Doviz kurlarindaki degisimler nedeniyle bir varlik veya
finansal aracin degerinin azalmasi riskidir.

4.1.2.2.Faiz Orani Riski: Piyasa faiz oranlanndaki degismelerin fmansal araglann
fiyatlannda dalgalanmalara yol acmasi faiz orani riski olarak tanimlanabilir. Diger bir
ifadeyle faiz orani riski, faiz oranlarinda meydana gelen dalgalanmalann Sirket'in faize
duyarli varliklari tizerinde meydana getirebilecegi deger duuudur. Sirkerin faiz orani
riskine duyarliligi aktif ve pasif hesaplann vadelerindeki uyumsuzlugu ile ilgilidir.

4.1.2.3. Pay Fiyat Riski: Sirket, elinde bulundurdugu pay yatinmlan nedeniyle pay
fiyatlannda meydana gelebilecek degisimler sonucu fiyat riskine maruz kalmaktadir

4.1.3. Likidite Riski: Likidite riski, Sirkef in net fonlama yukumluluklerini yerine getirememe
ihtimalidir. Bu risk, satin alinan uzun vadeli menkul kiymetlerin, kisa vadeli kaynaklarla
fonlanmasi sonucunda ortaya cikan vade uyumsuzlugundan kaynaklanmaktadir. Piyasalarda
meydana gelen bozulmalar veya kredi puaninin dastirtilmesi gibi fon kaynaklannin azalmasi
sonucunu doguran olaylann meydana gelmesi, likidite riskinin olusmasina sebebiyet
vermektedir.

4.1.4. Sermaye Riski: Sirket'in amaci ortaklanna getiri saglamak ye sermaye maliyetini
azaltmak amaciyla en optimal sermaye yapisini kurmaktir. Sirket, serma„ ,e yeterliligini net
borc/Ozsermaye °ram' kullanarak izlemektedir. Net  borg yukumlulugundeki artisin özsermaye
icin tehdit olusturur hale gelmesi Sirket igin önemli bir risk unsurudur. Bu riskin ortaya gikmasi
halinde Sirkeein ödemeler dengesinde ye nakit akisinda sorunlar yasanabilecek ye özellikle
kisa vadeli borclann ödenmesi gtic hale gelecektir. Diger taraftan, Sirkee in SPK diizenlemeleri
uyannca asgari odenmis sermaye tutan 25.000.000 TL olup, yilkümlultiklerdeki artis sonucu
bu zorunlulugun yerine getirilememesi halinde $irket faaliyetleri olumsuz etkilenebilir,
lisanslari SPK tarafmdan geçici olarak veya tamamen iptal edileblir, hatta $irket faaliyetlerinin
tamamen sonlandnilmasi gerekebilir.

4.1.5. Ana Ortak/Ortaklar ye istirak riskleri nisindan finansal tablolara
konsolidasyon dolayisiyla etkili portföy yönetimi faaliyetinde bulunan
Seker Portfoy Yonetimi A.*. bufiinmaktaclii2 st gecen bagli ortaklik sermayesj piyasasi
faaliyetlerinde bulunmaktadirlai. 1: 11 1 neden16 piyasa h. e et P-rine duyarlidir. $ir. - 'in
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konsolide karl ı l ığına etkisi bulunan bağ l ı ortakl ı klar ı n ı n kendi faaliyetlerinden
kaynaklanabilecek riskler incelendiğ inde, yurtiçi ve yurtd ışı piyasalarda meydana gelebilecek
dalgalanmalara bağ l ı olarak menkul k ı ymet fiyat ve faiz oranlar ı ndaki değ i ş imlerden
etkilenebilmektedir.

4.2. Diğer riskler hakk ı ndaki temel bilgiler

4.2.1. Küresel Piyasalardaki Geli ş meler Riski: Küresel piyasalar kaynakl ı ekonomik
durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yava ş lamaya yol açabilir. Bu aç ı dan global ekonomideki
yavaş laman ı n etkisi veya do ğrudan ülkemizde ortaya ç ı kabilecek olumsuz ekonomik ko şullar
sebebiyle Ş irket'in mü şterileri yat ı r ı m planları n ı erteleme veya iptal etme yoluna gidebilirler.
Bu durum Ş irket'in i şlem hacmini ve dolay ı s ı yla mali tablolar ı n ı olumsuz etkileme riski
bulunmaktad ı r.

4.2.2 Maddi Varl ı klar ı n Zarara U ğramas ı Riski: Doğal afetler, yang ı n, terör ve benzeri
nedenlerle veya tedbirsizlik sonucu fiziksel varl ı klar ı n zarara uğramas ı veya kaybolmas ı
Ş irket'i zarara uğratabilir.

4.2.3. Müşteri Memnuniyetsizliği ve itibar Riski: Şeker Yat ı rım' ı n, müşteri beklentilerini
doğruluk, bütünlük, h ı zl ı l ık, etkinlik, gizlilik, profesyonellik, uygunluk ilkeleri ışığı nda
karşı lamamas ı ve yasal düzenlemelere uygun davranmamas ı sonucunda aşağı da belirtilen
riskler ile karşı karşı ya kalmas ı , Ş irket'e duyulan güvenin azalmas ı veya itibarm ı n zedelenmesi
sonucunda müşteri kayb ı na yol açabilir.

4.2.3.1. Faaliyetin Kesintiye U ğramas ı Riski: Ş irket r in acil veya daha uzun vadeli
yükümlülüklerini karşı lama kabiliyetini yitirmesine neden olacak içsel veya d ışsal
etmenler dolay ı s ı yla faaliyetlerinin kesintiye u ğramas ı ya da bu faaliyetlerinin
gereğince yerine getirilememesi durumunda ortaya ç ı kmaktad ı r.

4.2.3.2. Teknoloji ve İ leti ş im Riski: Teknoloji ve İ leti ş im Riski, mevcut ve geli şmekte
olan içsel ve d ışsal teknolojilerin i ş letme ihtiyaç ve hedeflerini kar şı lama konusunda
yetersiz, güvenilmez, devaml ı l ığı olmayan, yüksek maliyetli vb. hale gelmesi nedeniyle
ortaya ç ı kan risktir.

4.2.3.3. Yaz ı l ı m ve Donan ı m Riski: Yaz ı l ı m ve buna uygun donan ı m altyap ı s ı n ı n
oluşturulmas ı sektör için önemli bir unsurdur. Bu nedenle, Ş irket bünyesinde kullan ı lan
yaz ı l ı mlarm ve bu yaz ı l ı mlara i şlerlik sağlayan donanunlar ı n yeterince kolayi, h ı zl ı ,
hatas ı z ve güvenilir bir biçimde çal ışmas ı gerekmektedir. Yaz ı l ı m kaynak ihtiyac ı n ı n
karşı lanamamas ı , hatal ı , yetersiz veya esnek olmayan yaz ı l ı mlar, donan ı m yetersizli ğ i,
donan ı msal sorunlar vb. nedenlerle verimlilik dü şebilir ve Ş irket maddi ve manevi
zarara uğrayabilir.

4.2.3.4. Operasyonel Risk: Ş irket'in ürün ve hizmetlerini mü şterilerine sunarken ya da
faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli hayati fonksiyonlar ı n ı yerine getirirken dü şük
maliyet ve yüksek verimliligi sağlayamamas ı riskidir.

4.2.3.5. i ş lem Riski: i ş lemlerin zaman ı nda, tam ve doğru olarak yap ı lamamas ı , etkin
olmayan i ş ak ışlar' veya s ı kl ı kla tekrarlanan hatalar. ihmaller, tutars ı zl ı klar sonucu
Ş irket' in zarara uğrama olas ı l ı g ı d ı r.

4.2.3.6. Veri Güvenilirli ği Riski: Finansal veya finansal olmayan i şlemlerin kay ıtlara
al ı nmas ı veya raporlanmas ı nda ,yanlişhk ve eksiklikler bulunmas ı , zamanlamas ı nda
gecikmeler oluşmas ı halinde4irket maddi ve manevi zarara uğrayabilir, bu durum
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4.2.3.7. Muhafaza Riski: Müsteriler tarafmdan emanet edilen kiymetler veya $irkeein
sahip bulundugu maddi varliklarin, sözlesme vb. degerli belgelerin, plisanlarinin
korunmasindaki zafiyet olusmasi durumunda Sirket maddi ve manevi zarara
ugrayabilir, bu durum $irket aleyhine yasal madahaleye yol agabilir.

4.2.3.8. islemin Sonuclandirdamamast Riski: Odeme ye takas sistemlerindeki
bozulma, durma, 9ökme durumunda Sirkeein operasyonlan kesintiye ugrayabilir ye
operasyonlardaki kesintiden dolayi itibar kaybina ugrayabilir, bazi müsterilerini
kaybedebilir.

4.2.3.9 Spesifik Risk: Olagan piyasa hareketleri disinda, borclanma araci ihramsinin
yönetimlerinden ve mali bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle
kredibilitesinin di4mesi sonucu meydana gelebilecek zarar olasiligidir.

4.2.3.10 Sirket Sirrinin hIaIi Riski: Müsteri ye hissedar bilgilerinin gizliliginin zarar
görmesi veya zarar gördüguniin düstintilmesinden kaynaklanmaktadir. Bu risk, Sirkeein
itibarimn sarsilmasina, mtisteri kaybina, hakkinda dava acilmasina veya yasal
mildaheleye yol Kabilecek niteliktedir.

4.3. ihrae edileeek borvlan ma aravlarma iliskin riskier bakkindaki temel bilgiler

4.3.1.1'iyasa riski: lkincil piyasada islem gören borylanma araclannin fiyatlan, piyasa faiz
oranlanndaki dalgalanmalara bagli olarak degiskenlik gösterebilir. Borclanma araclan ihraç
edildikten (satildiktan) sonra, bu araclann faiz oram Seker Yatinm'in operasyonel sonuclanna,
faaliyet gösterilen sektordeki gelismelere, ilgili mevzuata yönelik düzenlemelere ye ekonomik
beklentilere bagh olarak, isbu duyuru ile ilan edilen faiz oranindan farkli olarak ikincil piyasada
belirlenecektir. Aynca, son yillarda kiiresel piyasalarda ya§anan dalgalanmalann yeniden
yasanmas: halinde ihrac edilecek borclanma araclannin piyasa fiyati, ihraccidan bagimsiz
olarak olumsuz etkilenebilir. Böylece borglanma araclarlmn itfa tarihine kadar olan degeri, faiz
oranlanndaki degisikliklere bag!' olarak degisebilecektir.

4.3.2.6dememe riski: thragginin temerrtide dii§mesi ye vade tarihindeki ytikümlölügtinii
yerinc getirememesinden kaynaklanan risktir. Bu durumda borçlanma arac: yatinmcismin
yahrdigi anaparay: ve faizini kaybetme riski mevcuttur. ihraç edilecek borelanma araçlari
TMSF'na ve/veya YTM'ye tabi bir Urün olmayip, TMSF'nin ve/veya YTM'nin herhangi bir
tazmin yukumluiugu bulunmamaktadir.

4.3.3.Likidite riski: Borclanma araglannin sans sonrasinda B1A5'in ilgili pazarinda kote
olarak islem görmeye baslamasi beklenmektedir. Ancak borçlanma araelari iein aktif bir alim-
satim piyasasi olusmayabilir. ihram kredi durumundan bagimsiz olarak alici ye saticilarin
piyasaya katiliminin diismesi sebebiyle islem hacimlerinin diismesi ye piyasa derinliginin
yetersiz kalmasi ihraca ilikin likidite riskini ortaya gikarabilir. Likidite riski borçlanma
araçlarinin vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatirimcilar iein borglanma
araglarini istedikleri an satamamalari ya da ederinden düük bir fiyata satmalarina yol agabi lir.

4.3.4.Mevzuat Riski: Borclanma araclannin halka arz edildigi dönemden sonra yasal
mevzuatta ye dtizenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen degisiklikler, boclanma
araclarimn ikincil piyasadaki degerinin düsmesine veya vade sonunda elde edilecek faiz
gelirinin azalmasina neden olabilecektir.

4.3.5.Borchinma araçlarmin Likidite0an, Yattruncnun Elinde Bulunan Tutara Bagh
Olarak Kisdlanmasi ihraç edilecek - börglanma araglannin islem görecegi piyasada
yapilacak i§lem miktarlan ile ilgili alt Ihnitler . bulun,maktadir. :mei= halka arzdan sonra
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sahip oldugu borelanma araelannin bu alt limitlerin alfinda kalmasi durumunda borelanma
araelan bu piyasada satilmasi imkansiz hale gelebilir.

4.3.6.Tasfiye Durumunda Borclanma Araclarmin Diger Alacaklara G8re Siralamasindan
Kaynaklanan Risk: Borelanma araelan, Icra ye Inas Kanunu höktimleri bakimindan adi bore
senedi hiiktimlerine tabidirler.

4.3.7.Vergi Riski: Borelanma araelannin gelir ye alim/satim kazanelan sermaye piyasasi araci
notunun 9 no'lu maddesinde aeiklanan vergilendirme esaslanna tabidir. Bu esaslardaki
degisimlere bagli olarak yatinmcilann elde edecegi net getiriler degisebilir ve buna bagli olarak
borelanma araelannin fiyatinda degisiklikler olabilir.

4.3.8. ihram ye Araci Kurumun Aym Ttizel KiOik Olmasindan Kaynaklanan Risk: Seker
Yatinm ihrae edecegi 100.000.000.-TL'ye kadar nominal degerli borelanma araci ihraelarinda
aracilik faaliyetlerini kendisi ytirtitecektir. ihrawinin ye ihraci gereeklestirecek araci kurulusun
aym kurum ($eker Yatirim) olacagi dikkate alinarak, ihrae nedeniyle olusabilecek etkar
eatismalannm yatinmcilar aleyhine sonue dogurmasi ihtimali bulunmaktadir.

Konuya iliskin aynntili bilgi ihraeei bilgi doktimaninin 4., sermaye piyasast araci
notunun ise 2. böltimtinde yer almaktadir.

5. HALKA ARZA iLiSKIN BiLG1LER

5.1.Halka arm gerekcesi y e lialka arz gclirlerinin kullamm yerleri
Ozet kapsammda ihrae edilmesi planlanan borelanma araci bulunmadigmdan bu

kisim daha sonra belirlenecektir.
Konuya iliskin aynntili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 3.2 no'lu maddesinde yer

almaktadir.

5.2. Halka arza iIikin temel bilgiler
Isbu Ozet kapsaminda ihrae edilmesi planlanan borelanma araci bulunmadigindan bu

kisim daha sonra belirlenecektir.
Konuya iliskin ayrintili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 5.1 no'lu maddesinde yer

almaktadir.

5.3. Men faatler hakkmda bilgi
Borelanma araci ihracina aracilik ilemleri aym kurum (Seker Yatirim) tarafindan

geeeklestirilecektir. Bunun disinda, ihraetan menfaati olan baska bir damsman, kurum veya
kurulus bulunmamaktadir. Dolayisiyla dogrudan veya dolayli olarak halka arzin basarisma
baglantms bir ekonomik eikan bulunan danisman , kurum vaya kurulus bulunmamaktadir.
Seker Yatirim halka arza aracilik faaliyetlerinin Kum] dtizenlemelerine uygun olarak ye
öncelikle yatinmci menfaati gözeterek gereeklestirilecegini 16.11.2016 tarih ve 16-1 /1-37
sayili Yönetim Kurulu Karan ile hüküm altma almistir.

Konuya i1ikin ayrintili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 3.1 nolu maddesinde yer
almaktadir.

5.4. HaIka arzdan talepte bulunan yatinmcilarm katlanacagi maliyetler hakkinda
bilgi

Borelanma araelanna iliskin vergilendirme esaslan sermaye piyasasi araci notunun
Madde 9 `BORcLANMA ARAcLARI !LE ILGILI VERGILENDIRME ESASLARY
kisminda

Isbu Ozet kapsaminda ihrae edilmesi planlanan borelanma aract bulunmamakta olup.
yatinmcidan talcp edilecek koqii'syon ye benzerkgiderler daha sonra belirlenecektir.

Konuya i1ikin ayrintili bilgi sermaye piyasaAaraci no n 5.6. no'lu ma0desinde yer
almaktadir.

3 0 (Ink 2011 !
yA,,

I
nfr

'
Pc?.


