
SEKER YATIRIM MENKUL DE6ERLER ANONIM Si RKETI

Sermaye Piyasast Araci Notu

Bu i sermaye piyasasi araci notu, Sermaye Piyasast Kurulu (Kurtil)'nca
Z.t.)../.tf.4')A./2017 tarihinde onaylanmistir.

Ortakliginnzin toplam 100.000.000 TL tutarindaki ihrac tavani
kapsamindaki borclanma araclarindan ilk etapta halka arz edilecek kismin tutari
hentiz belirlenmemi§ olup, bu tutar daha sonra belirlenecektir.

Sermaye piyasasi araci notunun onaylanmasi, sermaye piyasasi araci
notunda yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiiIii anlamina
gelmeyecegi gibi, sermaye piyasasi araclarina iliskin bir tavsiye olarak da kabul
edilemez. Bu sermaye piyasast araci notu eercevesinde ihrac edilecek borclanma
araclarma iliskin ihracemin yatirimcilara karsi olan ödeme vukumliliugu, Kurul
veya herhangiu bir kamu kurulusu tarafmdan garanti altina ahnmamistir. Ayrica
halka arz edilecek borclanma araclarmin fiyatinin belirlenmesinde Kurul'un
herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu sermaye piyasast araci notu ihracci bilgi dokiimani ye tizet lie birlikte
gecerli bir izahname olusturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borclanma aracina
iliskin yatirim kararlari ihracci bilgi doktimani, sermaye piyasasi araci notu Ye
özetin bir biitiin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasasi araci notu lie birlikte incelenmesi gereken ihracci bilgi
doktimani ye özet, Seker Vatirim Menkul Degerler A.S.'nin
Ivww.sekeryatirim.com adresli internet sitesi lie Kamuyu Aydinlatma Platformu
(KAI)'nda (www.kap.ore.tr) ................... /2017 tarihinde yaylmlannustir. Ayrica
basvuru yerlerinde incelemeye acik tutulmaktadir.

Sermaye Piyasasi Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarinca,
izahnameyi olusturan belgeler ye bu belgelerin eklerinde yer alan yanlis,
ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihracci sorumludur. Zararin
ihraccidan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin aeikca belli olmast halinde;
halka arz edenler, ihraca aracilik eden lider yetkili kurulus, yarsa garantör ye
ihraccimn yönetim kurulu iiyeleri kusurlarma ye durumun gereklerine gore
zararlar kendilerine yiikletilebildigi iilefide sorumludur. Bagimsiz denetim,
derecelendirme ve degerleme kuruluslari gibi izahnameyi olusturan belgelerde yer
almak üzere hazirlanan raporlari hazirlayan kisi ye kurumlar da hazirladiklart
raporlarda yer alan yanlis, yaniltici ye eksik bilgilerden SPKn
cercevesinde sorumludur.

Kurulca .62./..C4./2017 tarihinde onaylanan ihracci bilgi dokiimani
kapsaminda daha Once ihrac edilen borclanma araclari bulunmamaktadir.
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KISALTMA VE TANIMLAR

hl ı saltma Tan ı m

BDDK Bankac ı l ı k Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Borsa İ stanbul, BIST veya B İ AŞ Borsa İ stanbul Anonim Ş irketi

BSMV Banka ve Sigorta Muamele Vergisi

ÇVÖA Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anla şmalar ı
D İ BS Devlet İ ç Borçlanma Senedi

GVK 193 San, . 111 Gelir Vergisi Kanunu

Hazine T.C. Başbakanl ı k Hazine Müste şarl ığı
ISIN Uluslararas ı Menkul K ı ymet Tammlama Numaras ı

İİ K 2004 Say ı l ı Icra ve iflas Kanunu

KAP Kamuyu Ayd ı nlatma Platformu

Kurul veya SPK T.C. Başbakanl ı k Sermaye Piyasas ı Kurulu

MKK Merkezi Kay ı t Kurulu ş u A. Ş .

İ hraçç ı , Ş irket veya Şeker Yat ı r ı m Şeker Yat ı r ı m Menkul De ğerler Anonim Ş irketi

SGMK Sabit Getirili Menkul K ı ymet

SPKn 6362 Say ı l ı Sermaye Piyasas ı Kanunu

Takasbank İ stanbul Takas ve Saklama Bankas ı Anonim Ş irketi

T.C. Türkiye Cumhuriyeti

TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ı
TL Türk Liras ı
TMS Türkiye Muhasebe Standartlar ı
TMSF Tasarruf Mevduat ı Sigorta Fonu

TTK 6102 Say ı l ı Türk Ticaret Kanunu

TTSG Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

UFRS Uluslararas ı Finansal Raporlama Standartlar ı
VTMK Varl ı k Teminatl ı Menkul K ı ymetler

VUK 213 Say ı l ı Vergi Usul Kanunu

YK veya Yön. Kur, Yönetim Kurulu

YTM Yat ı r ı mc ı Tazmin Merkezi

İ HRAÇÇI B İ LG İ DOKÜMANINDA YER VER İ LEN GÖRÜŞLER VE
ONAYLAR DI ŞINDAK İ GÖRÜŞLER/ONAYLAR

Yoktur.
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1. SERMAYE PlYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULU6UNU
YUKLENEN KiSiLER

Kanuni yetki ye sorumluluklarnmz dahilinde ye giirey imiz cerceyesinde bu
sermaye piyasasi aract notunda ye eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz
kisimlarda bulunan bilgilerin Ye verilerin gercege uygun oldugunu ye sermaye
piyasasi araci notunda bu bilgilerin anlamini degistirecek nitelikte bir eksiklik
bulunmamast kin her türlu makul özenin gösterilmis oldugunu beyan ederiz.
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2. RISK FAKTORLER1

Halka arzt vapilaeak olan borelanina araelarina iliskin Seker Yatirim Menkul 
DeLi erler A.S.'nin vatirimeilara karsi ohm iideme viikiiruliiiiiii herhangi bir kamu 
kurulusu veva Sekerbank Grubu sirketleri tarafmdan garanti altma 
alinniamis ohm, vatirim kararinin, ihraeonm finansal durumunun analiz edilmesi
suretivle verilmesi gsrekmektedir, 

thraca aracilik eden araci kuruluslann da borçlanma araclanna iliskin ytikümlölöklerin
odenmesi konusunda bir sorumluluklan veya bulunmamaktadir. $eker
Yatinm, finansman saglamak amaciyla, faiz karsiliginda teminatsiz borclanma araclan
cikarmakta ve halka arza kanlarak bu borclanma araclanni satin alacak yatinmcilara
ihrac etmektedir. $eker Yatinm'in borclanma araci ihracina katilan yatinmcilar yatinm
karanni olustururken asagida yer verilen risklerle smith olmamak kaydi ile bazi risklerle
karsilasabileceklerdir.

thracci kendi operasyonlan ye borclanma arglarinin töröne gore yatinm karan
verilmesinde onem tasiyan riskleri tammlamaktadir. Ihraccinin mevcutta önemli olarak
gormedigi veya hali hazirda haberdar olmadigi ilave riskier olabilir.

Ote vandan, ihraeeiva y e ihraeeinin ieinde bulundwau sektöre ait riskier ihraeet
biIti doktimaninda ver almakta (dub, vatirtincilarin vatirim karari vermelerinde
soz konusu dokiimanda aoklanan riskleri de avnea doaerlendirmeleri
beklenmektedir. 

1- Piyasa Riski:

ikincil piyasada islem gören borglanma araclarimn fiyatlan, piyasa faiz oranlarindaki
dalgalanmalara bagli olarak degiskenlik gosterebilir.

Borçlanma araclan ihrac edildikten (satildiktan) sonra, bu araclann faiz oram $eker
Yatinin'in operasyonel sonuclanna, faaliyet gosterilen sektordeki gelismelere,
mevzuata yönelik dözenlemelere ye ekonomik beklentilere bagli olarak, isbu duyuru ile
ilan edilen faiz oranindan farkh olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Ayrica, son
yillarda kiiresel piyasalarda yasanan dalgalanmalann yeniden yasanmasi halinde ihrac
edilecek borclanma araçlarinin piyasa flyati, ihraccidan bagimsiz olarak olumsuz
etkilenebilir. Böylece borclanma araclannin itfa tarihine kadar olan degeri, faiz
oranlarindaki degisikliklere bagli olarak degisebilecektir.

Baska bir deyisle ihrac edildikten sonra borclanma araclannin fiyati ikincil piyasa
kosullannda arz ye talebe gore belirlenecektir. Ihraccinin kredi degerliliginden bagimsiz
olarak piyasadaki faiz oranlarmin genel seviyesindeki artislar borclanma araclannin
piyasa fiyatini düürücü yonde, faiz oranlarindaki gerilemeler ise borclanma araclanni
piyasa fiyatini artinci yönde etki gosterecektir. Bu cercevede, genel piyasa riski,
piyasadaki faiz oranlannin genel seviyesinde yasanan anis veya azalislar nedeniyle
ikincil piyasa fiyatlarinda olusabilecek degisiklikleri ifade etmektedir. Borclanma
araclanni vade sonuna kadar elinde tutan yatinmcilar, vade sonunda
www.sekervatirimeom.tr adresli $eker Yatirim'in internet sitesi ve KAP'ta
(www .kap.org.tr) ilan edilen faiz orani üzerinden faiz geliri elde edeceklerdir.

2- Odememe Riski

thraccinin temerrilde dösmesi ye vade tarihindeki yerine
getirememesinden kaynaklanan ,p_is-kell;it:durumda borclanma araci yatirimcisinin
yatirdigi anaparayi ye faizin4aybetmeAlskr;trnevcuttur. ihrac edilecek borcianma
aracian TMSF'na ve/veya YTM'ye tabibir tirtin -Omayip, TMSF'nin ve/veya YTIVI'nin
herhangi bir tazmin yoktimlültigi.Otilitnm4MaktaOr.
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Ihraccimn, borclanma araglannin anapara ye faizini Odeyememesi durumunda
yatirimcilar, borcun anapara ye faizini yargi yoluna basvurmak suretiyle de tahsil
edebilirler. Borclanma araclan, icra ye iflas Kanunu hilkümleri bakimindan adi borc
senedi hüldimlerine tabidirler. Borclanma araclan alacaklan !era ye Inas Kanununun
206. Maddesinin 4. Fikrasinda "4. Sirada", "imtiyazli olmayan diger biittin alacaklar"
arasinda yer almaktadir.

3- Likidite Riski:

Borclanma araclannin ihract sonrasinda BIAS'in ilgili pazannda kote olarak islem
görmeye baslamasi beklenmektedir. Ancak borclanma araglan icin aktif bir alim-sattm
piyasasi olusmayabilir. Ihram kredi durumundan bagimsiz olarak Act ye saticilann
piyasaya katiliminin dtismesi sebebiyle islem hacimlerinin diismesi ye piyasa
derinliginin yetersiz kalmasi ihraca iliskin likidite riskini ortaya cikarabilir. Likidite
riski borclanma araclannin vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yattrimcilar
icin borclanma araclanni istedikleri an satamamalan ya da ederinden duük bir fiyata
satmalanna yol acabili r.

4- Mevzuat Riski:

Borclanma araclannin halka arz edildigi dönemden sonra yasal mevzuatta ye
dtizenleyici otoritelerin cluzenlemelerinde meydana gelen degisiklikler, borclanma
araclannin ikincil piyasadaki degerinin dasmesine veya vade sonunda elde edilecek faiz
gelirinin azalmasina neden olabilecektir.

5- 13orclanma araclarinin Likiditesinin Yatirimemin Elinde Bulunan Tutara Rah
Olarak Kisitlanmasi Riski:

Dirac edilecek borclanma araclannm islem görecegi piyasada yapilacak islem miktarlari
ile ilgili alt ye ast limitler bulunmaktadir. Borsa Istanbul Borclanma Araclan Piyasasi
Yönetmeligi'nin 8 inci maddesi ile Borclanma Arglan Piyasasi Yönergesi'nin 17 nci
maddesi uyannca söz konusu alt ye fist limitler Borsa Yönetim Kurulu tarafindan
belirlenmektedir. Bu kapsamda, Borclanma Araglan Piyasasi Isleyis Esaslan hakkinda
23.05.2013 tarihli ve 427 sayth Genelge uyannca emirler isleme konu menkul kiymetin
nominal degerleri itibanyla minimum emir bilytikltigii ve katlan seklinde iletilir.
Ytirtirliikteki minimum ye maksimum nominal emir bilytikliikleri kapsaminda
borclanma araçlan igin 10.000 TL minimum ye 10.000.000 TL maksimum nominal
emir bilyukItikleri gecerlidin

Yatinincinin halka arzdan sonra sahip oldugu borclanma araclannin bu alt limitlerin
altinda kalmasi durumunda borclanma araclannin vadesinden once bu piyasada satisa
konu edilmesi imkdnsiz hale gelebilir.

6-Tasfiye Durumunda Borclanma Araclarmin Diger Alacaklara Gore
Siralamasindan Kaynaklanan Risk:

Borglanma araclart, icra Ye iflas Kanunu hiikümleri bakimindan adi borç senedi
hatimlerine tabidirler. YOrtirltikteki icra ye fibs Mevzuatma gore, mifflisten adi ye
rehinli alacakhlarm sirast asagtdaki gibidir. Borçlanma araclari bu siralamada 4. sirada,
teminatsiz bulunan alacaklar arasmda yer almaktadir.

1- iflas masraflan ye iflas masasinin borclan bütun alacakhlardan Once ye tam
olarak Odenir. (iiK md. 248)

2- Bir maim aymndan dogari kiiii"Palacaklan (Giimrtik resmi, bina ye arazi
vergileri, veraset ye intikat"Vergisi , vb.) (IIK md. 206/1)

3- Rehinle temin edilmi lac"aktar(11K md. 206/1)
?E
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4- Bundan sonra gelmek üzere; teminatl ı olup da rehinle kar şı lanmam ış olan veya
teminats ı z bulunan alacaklar masa mallar ı n ı n sat ış tutarmdan, dördüncü s ı rada
imtiyazl ı olmayan di ğer bütün alacaklar ile verilmek üzere kaydol ıınur. (11K md.
206/4)

7- Vergi Riski

Borçlanma araçlar ı n ı n gelir ve al ı m/sat ı m kazançlar ı i şbu sermaye piyasas ı arac ı
notunun madde 9'da aç ı klanan vergilendirme esaslar ı na tabidir. Bu esaslardaki
deği şimlere bağ l ı olarak yat ı r ı mc ı lar ı n elde edeceği net getiriler de ğ i şebilir ve buna
bağ l ı olarak borçlanma araçlar ı n ı n fıyat ı nda değ i ş iklikler olabilir.

8- İ lı raçç ı ve Arac ı Kurumun Ayn ı Tüzel Kiş ilik Olmas ı ndan Kaynaklanan Risk

Şeker Yat ı r ı m ihraç edeceği 100.000.000.-TL'ye kadar nominal de ğerli borçlanma arac ı
ihraçlar ında arac ı l ı k faaliyetlerini kendisi yürütecektir. ihraçç ı n ın ve ihrac ı
gerçekleştirecek arac ı kuruluşun ayn ı kurum ( Şeker Yat ı r ı m) olacağı dikkate al ı narak,
ihraç nedeniyle olu şabilecek ç ı kar çat ışmalar ı n ı n yat ı r ı mc ı lar aleyhine sonuç do ğurmas ı
ihtimali bulunmaktad ı r.

3. TEMEL BILGILER

3.1. Halka arza ili ş kin ilgili gerçek ve tüzel ki ş ilerin menfaatleri:

Borçlanma arac ı ihrac ı na arac ı l ı k i şlemleri ayn ı kurum (Şeker Yat ı r ı m) tarafı ndan
geçekleştirilecektir. Bunun d ışı nda, ihraçtan menfaati olan ba şka bir dan ışman, kurum
veya kurulu ş bulunmamaktad ı r. Dolay ı s ı yla doğrudan veya dolayl ı olarak halka arz ı n
başar ı s ı na bağ lanm ış bir ekonomik ç ı karı bulunan dan ışman, kurum yaya kuruluş
bulunmamaktad ı r.

Şeker Yat ı r ı m halka arza arac ı l ı k faaliyetlerinin Kurul düzenlemelerine uygun olarak ve
öncelikle yat ı r ı mc ı menfaati gözeterek gerçekle ştirileceğini 16.11.2016 tarih ve 16-1 /1 -
37 say ı l ı Yönetim Kurulu Karar ı ile hüküm alt ı na alm ışt ı r.

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

Faaliyetlerin gereği Ş irket'in bilançosunda çe ş itli aktifier yer almaktad ı r. Başta
yat ı r ı me ı lara verilen menkul k ı ymet kredileri olmak üzere bu aktifler çe ş itli sermaye ve
para piyasas ı araçlar ı n ı kapsamaktad ır. Yap ı lacak borçlanma halihaz ı rda aktifierin
fonlamas ı için kullan ı lan mevcut fı nansal kaynaklar ı ve mali borç portföyünü
çeş itlendirme imkan ı verirken borcun vadesinin de uzat ı lmas ı imkan ı n ı sağ layacakt ı r.
Yarat ı lan ilave fonlama kayna ğı ile Ş irket' in pasiflerine alternatif bir kanal eklenmi ş ve
dolay ı s ı yla mevcut pasiflere olan ba ğı ml ı l ığı da azalm ış olacakt ı r. Ayr ı ca, borçlanma
arac ı ihrac ı ile yurtiçindeki tasarruf sahiplerine Hazine'nin ihraç etmi ş olduğu devlet iç
borçlanma senetlerinin getirisinin üzerinde bir getiri elde etme imkan ı sunulmu ş olacak
ve sermaye piyasalar ı ndaki ürün çe ş itliliği ve derinliğinin artmas ı na da katk ı
sağlanacakt ı r. Ihrac ı gerçekle ştirilecek 100.000.000 TL nominal de ğerdeki borçlanma
arac ı ihrac ı ndan elde dilecek kaynağın tamam ı Ş irket'in bilonçosunda yer alan mevcut
aktifierin fonlamas ı amac ı yla kullan ı lacakt ı r.

Ayrı ca, her bir tertip ihrac ı öncesinde Kuruldan onay al ı narak KAP'ta yay ı mlanacak
olan sermaye piyasas ı arac ı notunda. halka arz edilecek borçlanma araçlar ı ndan
sağ lanmas ı beklenen fonun kullan ı m ı na ili şkin ayr ı nt ı l ı bilgiye yer verilecektir.

4. IHRAÇ VE HALKA A17.-E1Yİ-L.F..,SE\K BORÇLANMA ARAÇLARINA
ILI ŞKIN BILGILER

4.1. ihraç edilecek borçlan
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a) Turii: Isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan
borclanma araci bulunmadiQindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

b) ISIN kodu: ihrac edilecek bono ve tahvillere iliskin ISIN kodu Istanbul Takas
ye Saklama Bankasi A.$. 'den temin edilecektir.

c) Nama/Hamiline oldug,u: Hamiline

d) Borclanma araclarim kaydi olarak izleyen kurulusun unvani, adresi:
Borclanma araclan kayden Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) nezdinde
izlenecektir.

Merkezi Kayit Kurulusu A.S., Resitpasa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi,
Emirgan, Sariyer, 34467 ISTANBUL

4.2. Borclanma araclarinm hangi mevzuata gore olusturuldugu:

Seker Yatinm tarafindan ihrac edilecek borclanma araglan, Sermaye Piyasasi Mevzuati
çercevesinde olusturulmus olup, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 11-31.1 sayili
"Borclanma Araclan Tebligi" uyannca ihraç edilecektir.

Halka arz edilecek borclanma araclanna iliskin talep toplama yontemi, dagium ilkeleri
ye borclanma araclanna iliskin bedellerin yatirilmasina iliskin esaslar Sermaye Piyasasi
Kurulu'nun 11-5.2 sayili "Sermaye Piyasasi Araclannin Satisi Tebligi"nde
didzenlenmistir.

$eker Yatinm tarafmdan ihraç edilecek borclanma araclan, Borsa Istanbul A.S'nin 30
Kasim 2015 tarihinde ytirtirlüge giren Borsa Istanbul A.S. Kotasyon Yönergesi'ne tabi
olacaktir. Ilgili Borsa Genelgelerine gore $eker Yam= tarafindan ihraç edilecek
borçlanma araçlarinin kota alinabilmesi, Borsa Genel Müdürhigifntin verecegi olumlu
karara baglidir. Söz konusu pazar, sabit getirili menkul kiymetlerin seffaf ye rekabete
açik bir ortamda islem görmelerini saglayarak, bu menkul loymetlerin likiditesini
artirmak, bilgi akisim hizlandirmak amaciyla kurulmustur ye aym gun veya ileri
olarak dogrudan alim/satim i1emleri yapilabilmektedir.

Borglanma araclarinin Borsa Borclanma Araclan Piyasasi Kesin A li m-Satim Pazari'nda
islem Orme esaslan, islem saatleri, emir tipleri, emir btiyilklükleri Borsa Istanbul
A.$.'nin Borclanma Araclan Piyasasi islem saatlerine tabi olacaktir
(http://www.borsaistanbul .com/urunl er-ve-piyasalar/pi vasalarlborcl an m a-arac I ari-
piyasasi/i slem-saatleri).

Emirler isleme konu menkul kiymetin nominal degerleri itibanyla minimum emir
baytiklügti ye katlan seklinde iletilir. Seker Yatirim borclanma araclan icin,
ytirtirltikteki minimum ye maksimum nominal emir bUyiikliikleri kapsaminda
borylanma araçlari için 10.000 TL minimum ve 10.000.000 TI. maksimum nominal
emir bUytiklükleri gecerli olacaktir.

4.3. Borelanma araclarinin kaydilestirilip kaydilestirilmedigi hakkinda bilgi:

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

4.4. Borclanma araclarinin hangi para birimine gore ihrac edildigi hakkinda bilgi:

Borylanma araclan Türk Liras' cinsinden satisa sunulacaktir.

4.5. thraccinin yokilmiiiiiiklerini yerine getirme siralamasi icinde ihraci planlanan
borelanma araelarmin yeri)gkitkkidE

rit:bilgi ile siralamayi etkileyebileeek veya
borelanma aracinin ihrac'cintri . '- ',1ineVcut ya da gelecekteki diger
yokomlfilfiklerinden sonri gebnesineyol a6'bilecek hiikiinderin özetleri: —
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ihraccinin, borçlanma araci anapara ve faizlerini odeyememesi durumunda yatirimcilar,
borcun anapara ye faizlerini yargi yoluna ba§vurmak suretiyle de tahsil edebilirler.
Borçlanma araclan Icra ve Iflas Kanunu hatimleri bakimindan adi borc senedi
htikümlerine tabidir. Borclanma araçlan alacaklan, icra ye Iflas Kanunu'nun 206 nci
maddesinin dördiincti fikrasmda "Dordtincti Sira" ba§ligi altindaki "imtiyazli olmayan
diger biittin alacaklar" arasinda yer almaktadir. Ihrac cdilen borclanma araçlanna ili§kin
odeme tictincti bir taraf tarafindan garanti altma alinmami§tir.

Seker Yatirim'in borçlanma aracinin halka arzina katilarak borclanma araci satin alacak
yatirimcilarin haklarina ili§kin sinirlamalar:

- Borçlanma araci sahibi, borclanma aracini satin almakla sadece §irkete faiz
kar§iliginda bow vermi§ olmaktadir.

- Borçlanma araci sahibinin, anapara ve faiz alacagi di§inda hicbir hakki yoktur.

- Borçlanma araci sahibinin hicbir talep ve §irketin genel kurallanna veya
yonetimine katilma gibi hicbir ortaklik hakla yoktur.

- Bowlanma araci sahibinin alacaklan, !era ve Iflas Kanunu'nun 206. Maddesinin
4. Fikrasinda "dordüncii sira" ba1igi altindaki "imtiyazli olmayan diger biitün
alacaklar" arasinda yer almaktadir.

Yararnikteki icra ye Iflas Mevzuatena gore, müflisten adi ye rehinli alacakhlarin sirasi
a§agidaki gibidir.

1.Iflas masraflan ye iflas masasinin borclan bUtün alacakhlardan once ye tam
olarak ödenir. (IIK md. 248)

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

3.Rehinle temin edilmi§ alacaklar. (IIK md. 206/1)

4.Bundan sonra gelmek iizere; teminath olup da rehinle kar§ilanmami§ olan veya
teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin sati§ tutanndan, Ill( md. 20614'de
diizenlenen a§agidaki sira ile verilmek iizere kaydolunur. (iiK md. 206/4)

iiK md. 206/4 kapsaminda bulunan alacaklar amindan siralama a§agidaki gibi
olacaktir;

Birinci Sira:

a) iwilerin, i§ ili§kisine dayanan ye iflasin acilmasindan önceki bir yil icinde tahakkuk
etmi§ ihbar ve kidem tazminatlan dahil alacaklan ile iflas nedeniyle i§ ili§kisinin sona
ermesi üzerine hak etmi§ olduklan ihbar ve kidem tazminatlan,

b) i§verenlerin, iwiler icin yardim sandiklan veya sair yardim te§kilati kundmasi veya
bunlann ya§atilmasi maksadiyla meydana gelmi§ ye tüzel ki§ilik kazanmi§ bulunan
tesislere veya derneklere olan borclan,

c) iflasin acilmasindan önceki son bir yil icinde tahakkuk etmi§ olan ye nakden ifasi
gereken aile hukukundan dogan her WHO nafaka alacaklan.

ikinci Sit-a:

Velayet ve vesayet nedeniyle mallan borclunun idaresine birakilan kimselerin bu ili§ki
nedeniyle dogmu§ olan aim alacaklarA.

Ancak bu alacaklar, iflas, vewye.t veya,..,yela tin devam ettigi müddet yahut bunlarin
bitmesini takip eden yil iginde ni,litsa4nItiyaz1Nlarak kabul slunur. Bir da -i •um veya
takibin devam ettigi milddef,hesibi katiliiia7. 1,..,,.,,,.....v  3 0 kali 2017 x. 4. Ply„
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eçiincii Sira:

Ozel kanunlarda imtiyazli oldugu belirtilen alacaklar.

Dordiincii Sira:

imtiyazli olmayan diger bi.itun alacaklar. (bono ve/veya tahvil alacaklan dahil)

4.6. ihrae edileeek borelanma araelarmin yatirimeiya sagladigi haklar, bu
haklarin kullanim esaslan ye bu haklara iliskin kisitlamalar:

Borçlanma araci yatinincilan, ihraci gergeklestiren Sirketin alacaklisi konumunda olup
ihraggi aktifleri tizerinde alacaklarmdan basica bir hakka sahip degildirler. Yatirimcilar,
ihraç edilecek borçlanma arnlan için vadesi geldiginde faiz ye anaparalanni alirlar.

Yatinmcilann araci kuruluslar nezdindeki hesaplanna, vade sonunda almaya hak
kazandiklan nominal tutann iidemnesi Takasbank nezdindeki MKK hesabi araciligiyla
yapilacaktir. MKK sisteminde yatirimci bazinda hesaplanan ödeme tutarlan MKK'ya
uye kuruluslann Takasbank nezdindeki hesaplanna $irket tarafmdan topluca
aktarilacaktir. Borçlanma araçlarina ait itfa bedelleri, $irket tarafmdan MKK'ya aye
kuruluslarin Takasbank nezdindeki hesaplanna brut olarak aktanlacaktir. MKK'ya
kuruluslar da kendilerine briit olarak yapilacak olan bu Odemeleri, yasal vergileri
kaynagmda kesildikten sonra, net tutar üzerinden yatirimcilara ödeyecektir. Borglanma
araglarinm vadesinden once erken itfasi planlanmamaktadir.

$eker Yatirim'in bor9lanma araçlanni satin alacak yatirimcilarin haklanna iliskin
kisitlamalar ise asagidaki gibidir:

- Borglanma araci sahipleri Seker Yatinin'in kar zarar riskine katilmaz. Sadece
ihrawya faiz karsiliginda borç vermis olmaktadir.

- Borçlanma araci sahipleri Seker Yatirun'in yönetimine katilamaz.

- Borçlanma araci sahipleri anapara ye faiz alacagi disinda ihracci iizerinde basica bir
hakki yoktur.

- Borclanma araci alacaklan, icra ye tflas Kanununun 206. maddesinin 4. fikrasinda
"Dördiincti Sire basligi altindaki "imtiyazli olmayan diger buttin alacaklar" arasinda
yer almaktadir.

Bunun yarn sira 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu uyannca borclanma araci sahiplerinin
haklan asagida ozetlenmistin

- Hakim sirketin hakimiyetini, bagli sirketi kayba ugratacak sekilde kullanmasi, bagli
sirketin yatirimlanni kisitlamasi, durdurmasi, verimliligini ya da faaliyetini olumsuz
etkileyen kararlar almasi gibi durumlarda, 202. Maddede belirtilen denklestinne fiili
gergeklestirilmez veya denk bir istem hakki taninmaz ise, alacaklilar da, (b) bendi
uyannca, sirket iflas etmemis olsa bile, sirketin zarannin sirkete Odenmesini
isteyebilirler (TTK m.202(1)(c));

- Pay sahibi olmayan yönetim kurulu tiyeleri ile yönetim kurulu iiyelerinin pay sahibi
olmayan 393 timid maddede sayilan yakinlan sirkete nakit borglanamaz. Bu kisiler için
sirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk ytiklenemez, bunlann borçlarini
devralamaz. Aksi halde, sirkete borçlanilan tutar için sirket alacakhlan bu kisileri,
sirketin yukümlendirildigi tutarda sirket borylan için dogrudan takip edebilir (TTK m.
395 (2));

- $irketin iflasi halinde, yopetim'WrilluAiyeleri sirket alacaklilarina karsi, iflasin. • • r
açilmasindan önceki son i.ig Icazang payi veya basica bir ad altmda hizmetlerine
karsilik olarak aldiklan ye 1.katiuygtIn ticfeti asan ve b:.• o uygun bir ticret miktarma
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göre tedbirli bir tarzda düzenlenmi ş olsayd ı ödenmemesi gereken paralar ı geri vermekle
yükümlüdürler. (TTK m.513 (1));

- Alacakl ı olduklar ı ş irket defterlerinden veya di ğer belgelerden anla şı lan ve yerle ş im
yerleri bilinen ki ş iler taahhütlü mektupla, diğer alacakl ı lar Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ve ş irketin internet sitesinde ve ayn ı zamanda esas sözle şmede
öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yap ı lacak üç ilanla şirketin sona ermi ş
bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklar ı n ı tasfiye memurlar ı na bildirmeye
çağr ı l ı rlar (TTK m.541(1));

- Belgelerin ve beyanlar ı n kanuna ayk ı r ı olmas ı halinde, belgeleri düzenleyenlerin,
beyanlar ı yapanlar ın ve kusurlu olmas ı kayd ıyla buna kat ı lanlar ı n sorumluluğu
bulunmaktad ı r (TTK m.549);

- Ortakl ı k alacakl ı s ı s ı fatlar ı ndan dolay ı , ortakl ı k esas sermayesinin azalt ı lmas ı
halinde alacaklar ı n ı n ödenmesini veya teminat gösterilmesini talep etme hakk ı
bulunmaktad ı r (TTK m.474);

- Sermaye tamam ı yla taahhüt olunmam ış ve karşı l ığı kanun veya esas sözleşme
hükümleri gereğince tamamen ödenmemi şken, taahhüt edilmi ş ve ödenmi ş gibi
gösterenler ve kusurlu olmalar ı şart ı yla şirket yetkilileri zarar ı faiziyle birlikte
müteselsilen ödemekle sorumludur (TTK m.550);

- Sermaye taahhüdünde bulunanlar ı n ödeme yeterliliğinin bulunmad ığı n ı bilen ve
buna onay verenler söz konusu borcun ödenmemesinden do ğan zarardan sorumludurlar
(TTK m.550);

- Ayni sermayenin veya devral ı nacak i ş letme ile ay ı nlar ı n
değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve ayn ı n niteli ğ in
i veya durumunu farkl ı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar bundan
doğan zarardan sorumludur (TTK m.551);

- Uzun süreden beri ş irketin kanunen gerekli olan organlar ı ndan biri mevcut değilse
veya genel kurul toplanamamas ı hal lerinde, mahkemeden ş irketin durumunun
düzeltilmesini talep etme aksi halde -ortakl ığı n feshi" için mahkemeye ba şvurma hakk ı
bulunmaktad ı r (TTK m.530);

- Kurucularm, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlar ı n ı n
kanundan ve esas sözleşmeden do ğan yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde, hem
ş irkete hem pay sahiplerine hem de ş irket alacakl ı lar ı na karşı verdikleri zarardan
sorumluluğu bulunmaktad ı r (TTK m.553);

- Kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde,
denetçiler, hem ş irkete hem de pay sahipleri ile ş irket alacakl ı lar ı na karşı verdikleri zarar
nedeniyle sorumludur (TTK m.554); Ş irket alacakl ı lar ı n ı n da zarara u ğrayan ş irketin
ifias ı halinde tazminat ı n şirkete ödenmesini iflas idaresinden talep etme hakk ı , iflas
idaresi dava açmad ığı takdirde dava açma hakk ı bulunmaktad ı r (TTK m. 556)

- Sermayenin kayb ı ve borca bat ı kl ı k halinde yeni nakit sermaye konulmas ı dahil
nesnel ve gerçek kaynaklar ı ve önlemleri gösteren bir iyile ştirme projesini mahkemeye
sunarak iflas ı n ertelenmesini istemek (TTK md. 377).

Özetle, Şeker Yat ı r ı m tarafı ndan ihraç edilecek borçlanma araçlar ı n ı sat ı n alacak
yat ı r ı mc ı lar;

- Şeker Yat ı rı m'a yaln ı zca 1:4,6..,5,,, ıei k. ,olicaklard ı r. Dolay ı s ı yla alacak bak ı m ı ndan
Şeker Yat ı r ı m' ın kar veya zdf:arı ndan clO•ğrudan ' ctkilenmedikleri gibi bundan kaynakl ı
risklere de s ı n ı rl ı ölçüde katlan ı rlax<7
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i) Faiz ödemesinin tiirev
dayanak aracin degeriddeiii‘, 04
durumlarda nasil etkilendigihak

.—
Yoktur. $; • vk

3U (ink &IT
r:1 2

- Anapara ye varsa faiz alacagi ch mda higbir hakki yoktur.

- Seker Yahrim'in genel kurullarma ve/veya yönetimine kahlina gibi hicbir talep ye
ortakhk hakki bulunmamaktachr.

4.7. Nominal faiz orani ve iidenecek faize iliskin esaslar:

a) Borclanma a raeinin vadesi ye itfa plam ile itfa sfirecine iliskin esaslar:

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

b) Kupon Mom tarihleri lie faizin ne zaman iidenmeye baslanacagi, son
iideme tarihleri:

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

c) Faizin ye anaparanin zaman asimi:

2308 sayili -$irketlerin NC:guru Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat ye Hisse
Senedi Bedellerinin Hazineye Intikalt Hakkinda Kanun" hökömleri
cercevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret bulunmaksizm 5  zamanasmuna
ugrami olan faiz ödemeleri ilc 10 yilhk zaman am-nna ugramt§ tahvil
bedelleri/anaparalari, söz konusu sureler icerisinde tahsil edilmedigi takdirde
devlete intikal eder.

d) Faizin degisken olmasi durumunda, dayandigi gosterge faiz orani ile buna
dayandarak hangi yöntemle hesaplanacagi:

isbu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsammda ihrag edilmesi planlanan
borclanma araci bulunmadigmdan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

e) Gosterge faiz oraninin gecmis ve gelecek performansinin ve degiskenliginin
nereden takip edilebilecegi:

isbu Sermaye Piyasasi Araci Now kapsammda ihrac edilmesi planlanan
borclanma araci bulunmachgmdan bu kisim daha sonra behrlenecektir.

0 Gosterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaganfistil unsurlar ye faize iliskin
diizeltme kurallan:

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

g) Gösterge faizin kullanilmasi suretiyle bulunacak faiz oraninin kim
tarafmdan hesaplanacagi:

Gösterge faizin kullanilmasi suretiyle bulunacak faiz oram, $eker Yahrim
tarafindan hesaplanacaktir.

h) Faiz oraninin belirlenmesinde esas alinacak ölçutun ortadan kalkmasi
halinde yapilacak islemler:

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

olmasi durumunda, yattrimin degerinin
avik bir sekilde ortaya

t14

YATInotri h.t.7rie II ro-_en-nr, ...

(.3.ertet mf, 
'
I
t,. ‘iy..41

7
j -.*

y :r., Cmci. No: 1 't-a- ry it Elok K:4-5
Esc_Antef..)e /.. '; t 'Bo_

Tel*. 0212 3, 3,_ (pbx)
Ticaret Sidi 0: 269210-0

Kururnia V.D. 801 8 4385



4.8. thraccimn ya da yatirtmenun talebine bagh olarak erken itfanin stiz konusu
olmasi durumunda erken itfa kosullari hakkinda bilgi:

Borclanma arklannin vadesinden Once erken itfast planlanmamaktadir.

4.9. Kismi itfanin soz konusu °Imam durumunda kismi itfa kosullari hakkmda
bilgi:

Borelanma araelarmm kismi itfast planlanmamaktadir.

4.10. Borclanma araclarma kardan pay verilip verilmeyeeegi hakkinda hilgh

Borelanma araelarma kardan pay verilmeyecektir.

4.11. Halka arz edileeek borclanma araclarnun yillik getiri orant ye getiri oraninin
nasil hesaplandigi hakkinda bilgi:

isbu Sermaye Piyasasi Aract Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borglanma aract
bulunmadigmdan bu kis= daha sonra belirlenecektir.

4.12. Paya dönütiirulcbiIir tahvillere iliskin tizel htikiimler:

Yoktur.

4.13. llegistirilebilir tahvillere i1ikin özel höldimler:

Yoktur

4.14. Borvlanma arael sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar
vasitasiyla yapildigi ile ilgili mevzuat hiikiimleri hakkinda bilgi:

6102 sayth Turk Ticaret Kanunu uyarmca borelanma aract sahipleri, pay sahiplerinin
paya bagh olarak sahip olduklan temsil haklanna sahip degillerdir. Genel kurulda oy
kullanma haklan bulunmamaktadlr.

Borclanma araci sahibi gercek kisi hakkinda ise; 6098 sayth Thrk Borelar Kanunu'nun
temsile ilikin md.40-48 ve vekalet sözlesmelerine i1ikin md. 502-514 htiktimleri
uygulama alarn bulacakur. Bu dogrultuda temsil (vekalet) yetkisinin kapsamt, soz
konusu yetkinin dayanagt olan belgeler incelenmek suretiyle belirlenecek ye yetkili
temsilci tarafindan gereeklqtirilen islemler ilgili mevzuat hilkümleri uyarmca dogrudan
dogruya borclanma araci sahibi kisindan baglayici olacaktir.

Borglanma aract sahibi tüzel kiside ise; sirketin airiine gore temsil ve temsile yetkili
organlara i1ikin diizenlemeler farkhhk gosterecektir. Bu kapsamda soz konusu ttizel
ki§ilerin temsilcileri ye ttizel kiinin temsil §ekli, güncel imza sirktileri ile bu sirktilere
dayanak teskil eden ticaret sicil gazetelerinin incelenmesi suretiyle belirlenir.

4.15. Borclanma araei ihraelna ilikin yetkili organ kararlari:

$eker Yattrun'in 16.11.2016 tarih ye 16-1/1-37 sayill Yonetim Kurth' toplantisinda;

Yurt icinde Turk Liras' cinsinden 100.000.000.-TL nominal tutara kadar borglanma
arklarimn halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin ihrac edilmesine ve ihracm
asagida belirlenen kriterler cercevesinde yapilmasina;

Borylanma araci ihrk islemlerinin en iyi gayret araelligi ile $eker Yatinm Menkul
De'gerler A.$. tarafmdan yapiltnasina ye satisa aractlik faaliyetlerinin kurul
dtizenlemelerine uygun olarak oncelikle yatinmci menfaati gozeterek
gerceklestirilmesine; s* •

Belirlenen bu artlar dahilin

/1`.

de getiri oranmin belirlenmesi de dahil
olmak üzere borylanma arklan ile ilgift ttim part ve hoktimlerin belirlenmesi ye bu
kapsamda Sermaye Piyasasi Kurulu. Botsä . rs't4nbul _ , Istanbul Takas ye aklama
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Bankasi A.S., Merkezi Kayit Kurulusu A.S. ye diger yetkili merciler nezdinde
basvurulann yapilmasi ve tamamlanmasi hususlannda Gene! Müdürlügtimtizön yetkili
kilinmasina karar verilmistir.

Borclanma arael ihrac kriterleri:

1- Nominal tutarlan toplami 100.000.000.-TL'yi (YüzmilyonTörkLirasn asmayacak
sekilde, yurt icinde Turk Liras' cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde bono
ve/veya tahvil ihrac edilebilecektir.

2- Ihrag; halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatinincilara ve/veya tahsisli
olarak yapilabilecektir.

3- ihraclara ait vade en fazla 3 (i19) yil olabilecektir.

4- Bono ve/veya tahviller piyasa sartlanna gore iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihrag
edilebilecektir. Kuponlu bono ve/veya tahviller sabit veya degisken kuponlu olarak
ihrac edilebilecektir.

5- thraç edilecek borclanma araclannin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet
tahvillerinden bir veya birkagi referans olarak ahnacak ye referans faizin üzerine piyasa
kosullannda belirlenecek ek getiri ilave edilecektir.

4.16. HaIka arz edileeek borelanma araei iizerinde, borelanma araemm devir ye
tedaviiliinii ktsitlayiet veya borelanma araemi alanlarm haklarim kullanmastna
engel olaeak kayu la rm bulunup bulunmadigma iliskin bilgi:

Halka arz edilecek borclanma araclannin devrine ve serbestce tedavöl edilmesine iliskin
herhangi bir kisitlama veya bunlann Lizerinde sahibinin haklanni kullanmasma engel
olacak herhangi bir kayit bulunmamaktadir.

5. HALKA ARZA iLiSKiN HUSUSLAR

5.1. Halka arm kosullan, halka arza iliskin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve
halka arza kattlmak iein yapilmast gerekenler

5.1.1. Halka arzm tabi oldugu kosullar:

Halka arzm baslamasi öncesinde Kurul haric, baska kisi veya kurumlann onaymm
alinmasi veya benzeri bazi sartlann yerine getirilmesi gerekmemektedir. Diger taraftan
29.11.2016 tarihinde Borsa Istanbul A.S.'ye Seker Yatirim borclanma araglannin
Borsa'da islem görmesi hakkinda gerekli basvuru yapilmistir. Borsa Istanbul A.$.,
Sermaye Piyasasi Kurulu'nu muhatap 21.12.2016 tarihli ye BIAS-4/11704 sayllt
yazisinda; Halka arz yoluyla satilacak kismin, Kurul tarafmdan izahnamenin
onaylanmasi ve satis sonuclannin Borsaya ulastirilmasi kaythyla, Yonerge'nin 18.
maddesi cercevesinde Borsa kotuna ahnarak KAP'ta yapilacak duyuruyu izleyen ikinci
i§ giintinden itibaren Borclanma Araclan Piyasasi Kesin Ahm Salim Pazan'nda islem
görmeye Halka arz edilmeksizin nitelikli yatinmcilara ihrac yoluyla
satilacak kismin ise, Kurul tarafmdan ihrac belgesinin onaylanmas' ve satis sonuclannin
Borsaya ulastinlmasi kaythyla, Yönerge'nin 20. maddesi cercevesinde Borsa kotuna
almarak KAP'ta yapilacak duyuruyu izleyen ikinci is görainden itibaren Borsa
Borçlanma Araclan Piyasasenda sadece nitelikli yatinmcilar arasmda islem görmeye
baslayabilecegini belirtmistir.

Detayli bilgi ihracci Bilgi Döktimanenin "I.Borsa Görtisti" ye "II.Diger Kurumlardan
Alinan Görtis ye Onaylar" bolilaTilèfitire.leRlmaktadir.

5.1.2. Halka arz edilen boi
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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.

5.1.3. Halka arz süresi ile halka arza kat ı l ı m hakk ı nda bilgi

5.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

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

5.1.3.2. Halka arza ba şvuru süreci ile başvuru yerleri ve sat ış şekli:

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

5.1.4. Kar şı lanamayan taleplere ait bedeller ile yat ı r ı mc ı lar taraf ı ndan sat ış
fiyat ı n ı n üzerinde ödenen tutarlar ı n iade şekli hakk ı nda bilgi:

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

5.1.5. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakk ı nda bilgi:

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

5.1.6. Borçlanma arac ı almak için başvuru yap ı lacak yerler ile borçlanma arac ı
bedellerinin ödenme yeri ve ş ekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlar ı n ı n
teslimine ili ş kin bilgi:

a) Başvuru yap ı lacak yerler ile borçlanma arac ı bedellerinin ödenme yeri ve
ş ekline iliş kin bilgi:

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

b) Borçlanma araçlar ı n ı n teslimine iliş kin bilgi:

Halka arz edilecek borçlanma araçlar ı , sat ışı n tamamlanmas ı n ı müteakip Sermaye
Piyasas ı Mevzuat ı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri baz ı nda kayden izlenmeye
baş lanacakt ı r.

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

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

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

Yoktur.

5.2. Da ğı t ı m 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 lmışsa buna ili ş kin bilgi ile her bir kategori
baz ı nda halka arzda yat ı r ı mc ı lara tahsis ve da ğı t ı m esaslar ı hakk ı nda bilgi:

Yoktur. --r."- -
5.2.2. Halka arida yat ı r ı nt(Cılara tahsiş,ye. ağı t ı m -..›.1
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i§bu Sermaye Piyasasi Araci Now kapsammda ihra9 edilmesi planlanan borçlanma araci
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

5.2.3. Talepte bulunan yatirimcilara, halka arzdan aldiklan kesinlesmis
borelanma araci miktarmin bildirilme sfireci hakkinda bilgi:

Halka arzdan almaya hak kazarulan§ bor9lanma araci miktarlan, dagium listelerinin
$eker Yatinm tarafindan onaylandigi gun, Seker Yatinm ye Sekerbank tarafindan
yatinmcilara bildireceklerdir.

Yatinmcilara yapilacak bildirimden once borçlanma araglan i§leme konu olmayacaktir.

5.3. Borclanma aracinin satis fiyati veya fiyatin tespit edildigi/edilecegi yöntem He
nihai fiyatin kamuya aeiklantna siireci:

1§bu Sermaye Piyasasi Araci Notu kapsaminda ihra9 edilmesi planlanan bon;lanma aract
bulunmadigindan bu kisnn daha sonra belirlenecektir.

5.4. Aracilik Yfiklenimi ye Halka Arza Aracilik

5.4.1. Halka arza aracilik edecek yetkili kurulus hakkmda bilgi:

Borçlanma araglannin halka arzma $eker Yatinm Menkul Degerler A.$. aracilik
edecektir.

Adres: Seker Yatirmi Menkul Degerler A.$.

Bilyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394 $I$L1 /ISTANBUL

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

5.4.2. Halka arm yapilacagi iilkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluslarinin
isimleri:

Halka arz/sau§ sadece TUrkiye'de gerçekle§tirilecektir. Sau§in saklama ye odeme
i§lemlerinin gerçekle§tirilecegi kurulu§lar §unlardir:

Takasbank: Re§itpa§a Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, Sanyer, 34467
ISTANBUL

MKK: Re§itpa§a Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, Sanyer, 34467
ISTANBUL

5.4.3. Aracilik tfirii hakkinda bilgi:

16.11.2016 tarih ye 16-1/1-37 sayill Yönetim Kurulu Karan çer9evesinde $eker Yatinm
gerçekle§tirilmesi .planlanan ihrgta hem ihram heinde araci kurum sifatl ta§imaktadir.
Aracilik türo "En 1yi Gayret Araciligi" olacaktlr, yöklenim bulunmamaktadir.

Yfiklenimde 1111lunulan
Borelanma Araclarmin

Yfiklenimde Bulunulmayan
Borelanma Arad:intim

Yetkili Olusturul Araciligin Nominal Halka Arz Nominal Halka Arz
Kurulus -mussa Tfiril Degeri Edilen Degeri (TL) Edilen

Konsorsi-
yumdaki

(TL) Borclanma
Anima

Borelanma
Aracma

Pozisvonu Oram ( %) Oram ( %)

$eker
Yaw-1m
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Degerler

5.4.4. Aracibk ye yuklenim sözlesmesi haklunda bilgi

$eker Yatinm, borclanma araclannin ihracinin aractlik islemlerini 16.11.2016 tarih ve
16-1/1-37 sayth yönetim kurulu karannda belirtmis oldugu gibi hem ihram hem de
yatinm kurulusu stfatint tastmast nedeniyle cikar cattsmast olusmamast amactyla
gerekli önlemleri alarak ye olusabilecek cikar çatismalannin cöztimtinde ise öncelikli
olarak yattrimci menfaatini gozeterek yOrtitecektir. Bu baglamda aynca aractlik
sözlesmesi dtizenlenmemistir.

5.5. Halka arza iiikin olarak ihraccmin iidemesi gereken toplam ye halka arz
edilecek borelanma araci basma maliyet:

isbu Sermaye Piyasast Aract Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan bor9lanma aract
bulunmadigindan bu kisim daha sonra belirlenecektir.

5.6. Talepte bulunan yatirimcmin iideyecegi maliyetler hakkmda bilgi:

Borclanma araclanna i1ikin vergilendirme esaslan isbu sermaye piyasast aract notunun
'Borelanma Araelari Ile Ilgili Vergilendirme Esaslare baslikli 9. Maddesinde

Isbu Sermaye Piyasasi Aract Notu kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma aract
bulunmamakta olup, yattrimcidan talep edilecek komisyon ve benzeri giderler daha
sonra belirlenecekt r.

6. BORSADA i$LEM GöRMEYE iLISKiN BILGiLER

6.1. I3orclanma araçlarmin borsada islem gormesine ilikin esaslar lie islem giirme
tarihleri:

Halka arz, ihraci gerceklesen borclanma araclannin Borsa'da islem görecegi anlamma
gelmemekte olup, Borsa Istanbul A.$ Kotasyon YönergesPnin 17 nci maddesine
(http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-pivasalar/duzenlemeler/yonergeler) gore
sermaye piyasast araclannin sans' tamamlanan kismt KAP'ta yaptlacak duyuruyu
takiben Borclanma Araclan Piyasasinda islem gönneye baslayacaktir.

Borclanma araclannin halka arzma iliskin dagium listelerinin onaylanmast ve yatinmci
hesaplanna aktarunint takiben, BIAS tarafmdan belirlenecek tarihten itibaren Borsa
Istanbul Borclanma Araclan Piyasast • nda islem gormeye baslamast beklenmektedir.

6.2. Borsada islem görecek olan borelanma araclarmin hangi durumlarda islem
sirasmin kapatilabilecegi hakkmda bilgi:

Sermaye Piyasast ye Borsa Mevzuatinin ilgili htikümleriyle belirlenen ytiktimltiltikleri
yerine getirmeyen veya Borsa Istanbul A.S Kotasyon Yönergesi'nin 29 ncu maddesinde
(http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/yonerueler)  yer alan
durumlann olustugu sirketlerin ihrac ettigi ye Borsa'da islem gören borylanma araclan
Borsa Yönetim Kurulu karanyla stirekli olarak islem görmekten men edilebilir. Borsa
Yönetim Kurulu, kottan cikarma karannt vermeden Once ilgili ihracciyi durumunu
dtizeltmesi icin uyarabilir, ihracciya stire verebilir veya uygun gördilgti tedbirleri
alabilir.

6.3. ill ramnin daha once ihrac ettigi pay hariç sermaye piyasasi araclarmin islem
.gördügti borsalara btlgi:-.

Seker Yattrim'in daha once ihrac etrigi sermaye plyasast ar. bulunmamaktadir.

6.4. Piyasa yapIci ye piyasa yaptelligin_esaslari:
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Yoktur.

7. GARANTI Ht1KUMLERI VE GARANTORE ILiSKIN BILGiLER

Yoktur.

8. Di6ER BiLGILER

8.1. lialka arz siireeinde ihramya dani§manlik yapatilar hakkmda bilgiler:

Yoktur.

8.2. Uzman ve bagimsiz denetim raporlan lie üçuncü ki§ilerden Milian bilgiler:

Sirketin 30/06/2016 ara donem ve 31/12/2015 ile 31/12/2014 yil sonu hesap donemine
ait finansal tablolanna ili§kin bagimsiz denetim raporlan Akis Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali Mii§avirlik A.$. tarafindan hazirlanmi§ olup, bagimsiz
denetim kurulu§unun ticaret unvani ve adresi ile sorumlu ortak ba§ denetçinin adi soyadi
ile bagimsiz denetim göni§tintin ozeti a§agida verilmi§tir.

30.06.2016 itbariyle Bagimsiz Denetim $irketi hakkmda bilgi

U nvan i 	Akis Bagunsiz Denctim ye Serbest Muhasebeei Mali
: Mii§ay irlik A.5.

Sorumlu Ba Denet9i : Orhan Akova

Adresi Kavacik Rtizgarh Bahçe Mall. Ka yak Sok. No:29
: Beykoz 34805 Istanbul 

30.06.2016 tarihi itbarivle Bagimsiz Denetçi Görti§ii ozeti;

Sinirli denetimimize gore ili§ikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, turn önemli
yönleriyle, TMS 34 "Ara Dönme Finansal Raporlama" Standardi'na uygun olarak
hazirlanmadigi kanaatine varmamiza sebeo olacak herhangi bir husus dikkatimizi
çekmemi§itir.

31.12.2015 itbariyle Bagunsrz Denetim Sirketi hakkmda bilgi

Akis Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci MaliOnyam
: MUavirlik A.S.

Sorumlu Ba§ Denetci Orhan Akova

Adresi Kayaelk Rtizgarli Bahce Mah. Ka yak Sok. No:29
: Beykoz 34805 Istanbul 

31.12.2015 tarihi itbariyle Bagimstz Denetei Gör4.1 Ozeti;

Görti§ilmilze gore konsolide finansal tablolar, Seker Yatinm Menkul Degerler Anonim
Sirketi ye bagli ortakliginin 31 Aralik 2015 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu
ve ayni tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal perfonmansim ye
konsolide nakit aki§lanni, Tiirkiye Muhasebe Standartlan'na uygun olarak ti.im
yönleriyle gergege uygun bir bigimde sunmaktadir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diger Yilkümliiliiklere ili§kin Rapor

1) TTK'nm 402'nci maddesinin dordi.incii fikrasi uyarinca $irket'in 1 Ocak -31
Arabi: 2015 hesap döneminde defter tutma dtizeninin, finansal tablolann, TTK
ile $irket esas sözle§mesinin finansal raporlamaya ili§kin htiktimlerine uygun
olmadigina dair önemli biK,inligr*ktlanmami§tir.

2) TTK'nin 402'nci maeldesibiri9b1 .' du'' ''r? - fikrasi uyannca Yonetim Kurulu
tarafimiza denetim kapsar ndi;Ini stenen\ 9iklamalar , ..
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31.12.2014 itbariyle Ba ğıms ız Denetim Ş irketi hakk ı nda bilgi

Ünvan' Akis Bağı ms ı z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
: Mü şavirlik A. Ş .

Sorumlu Ba ş Denetçi : Erdal T ı kmak

Adresi Kavac ı k Rüzgarl ı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29
: Beykoz 34805 İ stanbul 

31.12.2014 tarihi itbarivle Bağı ms ı z Denetci Görü şü Özeti;

Görüşümüze göre, ili ş ikteki finansal tablolar, Şeker Yat ı rı m Menkul Değerler Anonim
Ş irketinin 31 Aral ı k 2014 tarihi itibar ı yla fı nansal durumunu ve ayn ı tarihte sona eren
hesap dönemine ait fı nansal performans ı n ı ve nakit akış lar ı n ı , Türkiye Muhasebe
Standartlar ına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde
sunmaktad ı r.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere ili şkin Rapor

1) TTK'n ı n 402'nci maddesinin dördüncü fikras ı uyar ı nca Ş irket'in 1 Ocak -31
Aral ı k 2015 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolar ı n, TTK
ile Ş irket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ili şkin hükümlerine uygun
olmad ığı na dair önemli bir hususa rastlanmam ışt ı r.

2) TTK'n ı n 402'nci maddesinin dördüncü f ı kras ı uyar ı nca Yönetim Kurulu

tarafı m ı za denetim kapsam ı nda istenen aç ı klamalar ı yapmış ve talep edilen
belgeleri vermi ş tir.

8.3. Varsa ihraçç ı veya ihraç edilen borçlanma arac ı na ili şkin dereeelendirme notu
hakk ı nda bilgi:

Şeker Yat ı r ı m uluslararas ı kredi derecelendirme kurulu şu JCR Eurasia Rating'den
derecelendirme (rating) hizmeti almaktad ı r. JCR Eurasia Rating son olarak düzenlenen 27
Aral ı k 2016 tarihli raporunda, Şeker Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş ."nin konsolide yap ı s ı n ı
yat ı r ı m yap ı labilir kategori içerisinde de ğerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu `BBB
(Trk)', K ı sa Vadeli Ulusal Notunu `A-3 (Trk)' ve söz konusu notlara ili şkin görünümlerini
'Stabil' olarak belirlemi ş tir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararas ı Yabanc ı ve Yerel
Para Notlar ı 'BBB-`, görünümleri ise 'Stabil' olarak değerlendirilmi ş olup diğer notlarla
birlikte detaylar ı aşağı da gösterilmi ştir.

Uzun Vadeli Uluslararas ı Yabanc ı Para : BBB-/(Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararas ı Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
K ı sa Vadeli Uluslararas ı Yabanc ı Para : A-3 / (Stabil Görünüm)
K ı sa Vadeli Uluslararas ı Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görünüm)
K ı sa Vadeli Ulusal Notu : A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)

JCR Eurasia Rating tarafı ndan haz ı rlanan Şeker Yat ı r ı m Menkul Değerler A. Ş .'nin Rating
Raporu 27 Aral ı k 2016 tarihinde Kamuyu Ayd ı nlatma Platformu (KAP)'nda
(hups://www.kap.oru.tr/tr/Bi I di ri m/574229) aç ı klanm ışt ı r.

JCR Eurasia Rating Skalas ı

Ortaklardan Ulusal Uluslar aras ı

Bağı ms ı zl ı k 1)esteklenme Uzun K ı sa Uzun K ısa Geri Ödeme
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a+

belirsizlik unsurlan
ye temerrtit ihtimali.

CC
(Trk)

C (Trk)

C (Trk)

C (Trk)

CC Ytiksek temerriit
riski

cok ytiksek
temerriit riski

DDD
(Trk) D (Trk) DDD

DD
(Trk) D (Trk) DD Teinerrtit hall

D (Trk) I D (Trk) D I D

JCR Eurasia Rating'in kredi derecelendirme notu skalasina asagidaki bag,lantidan

(http://www.jcrer.com.tr/Upload/Files/Reports/492 RATINGNOTATIONS.pdf)

9. BORçLANMA ARAcLARI i LE iLGiLi VERGILENDIRME ESASLARI

a) Tam Miikellef Gerçek

Faiz Kazanci

Ozel sektor tahvil ye bonolarmdan elde edilen faiz kazanglari için GVK'nin 6009 sayili
Kanun ile degi§tirilen Geçici 67'nci maddesi uygulanmaktadir. Buna gore, tam miikellef
gerçek kii1erin bu kapsamda elde ettikleri faiz gelirleri, isleme aracilik eden banka ye
aract kurumlannea %10 oraninda stopaj yapilarak vergilendirilir. Yapilan stopaj nihai
vergidir. Bu sebeple, faiz geliri elde eden tam makellef bireysel yatinmcilar tarafmdan
bu gelirleri için ayrica yilhk beyanname verilmez, ba§ka gelirleri için verilecek
beyannameye de dahil edilmez.

Geyici 67'nci maddeye gore tevkifata tabi tutulan faiz gelirlerinin ticari faaliyet
kapsaminda elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazarw hiiktimlerine gore
vergilendirileceginden, ticari kazanglarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil
edilirler. Ancak, Geçici 67'nci madde htikmii geregi tevkif edilen bu vergiler
beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Ahm — Satin Kazancl

Ozel sektor tahvil ye bonolanndan elde edilen ahm - sawn kazançlan, GVK Geçici
67'nci madde kapsammda deger artis kazanci olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, alim -
satim kazancina aracilik eden banka ye araci kurumlarca yapi hr. Tevkifat °rani %10
olup, nihai vergidir. Dolayistyla bireysel yatirimcilarin soz konusu alim - satim kazanct
için aynca yillik beyanname dtizenlenmez, baska gelirleri icin verilecek beyannameye
de bu gelirler dahil edilmez.

Mint satim kazanglannin ticari faaliyet kapsammda elde edilmesi durumunda bu gelirler
ticari kazanc htiktimlerine gore vergilendirileceginden, ticari kazanclarla ilgili olarak
verilen beyannameye dahil edilir. Ancak, tevkif edilen vergiler beyannamede
hesaplanan vergiden mahsup ed,ifit:-::•'- -...,,i .;,., -
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Tam mükellef ttizel kisi
dahil edilir ye yukanda

3 0 Ocak 2017

diger  kururrilarca`
irti len yatinro . for
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Ozel sektor tahvil Ye bonolanndan elde edilen faiz kazanclarimn vergilendirilmesi,
gelire aracilik eden banka ye araci kurumlar tarafindan yapilir. Dar milkellef gercek
kisilerin bu tiir faiz gelirleri 01.10.2010 tarihinden itibaren %10 stopaja tabidir Ye stopaj
nihai vergidir. Dolayisiyla, dar miikellef bireysel yatinmcilar bu gelirleri için
beyanname vermezler.

Diger taraftan; mukimlik belgesi bulunan dar miikellef gercek kisilerin yerlesik oldugu
tilke ile T.C. arasinda imzalanmis cifte Vergilendirmeyi Onleme Anlasmalan (cV0A)
varsa ye bu anlasmalarda soz konusu tahvil ye bono faiz kazanci için istisna veya daha

bir vergi orani ongörtihniis ise bu hiikiimlerin uygulanmasi gerekeceginden,
yatirimci tarafindan bu anlasmalara bakilmandir.

Alrm — Satim Kazanci

Ozel sektor tahvil ve bonolanndan elde edilen ahm - satim kazançlan, GVK Gecici
67'nci madde kapsaminda deger artis kazanci olarak tevkifata tabidir. Tevkifat, ahm -
satim kazancma aracilik eden banka ye araci kurumlarca yapilir. Tevkifat orani
01.10.2010 tarihinden itibaren %10 olup, nihai vergidir. Alan - satim kazanci elde eden
dar miikcllef bireysel yatirimci bu gelirleri için beyanname vermez.

Diger taraftan; mukimlik belgesi bulunan dar mtikellef gergek kisilerin yerlesik oldugu
tilke ile T.C. arasinda imzalanmis VOA varsa ye bu anlasmalarda soz konusu tahvil
ve bono alim — satim kazanci istisna veya daha dii iik bir vergi orani 6'101-U1111as
ise bu hiikiimlerin uygulanmasi gerekeceginden, yatirimci tarafmdan bu anlasmalara
bakilmalidir.

c) Tam Miikellef Tiizel Kisi ye Diger Kurumlar

Faiz Kazanci

Tam milkellef tüzel kisiler tarafindan elde edilen Ozel sektor tahvil ye bono faiz gelirleri
GVK Geçiei 67'nci madde kapsammda stopaja tabi olup, stopaj orani ttizel ye
kurumun hukuki yapisina gore degisecektir. Buna gore; KVK'da sermaye sirketi olarak
belirtilen tüzel kisiler, SPK'nin diizenleme ye denetimine tabi fonlar, miinhasiran
menkul kiymet ye diger sermaye piyasasi araci getirileri ye deger anis kazanglan
saglamak amaciyla Sermaye Piyasasi Kanununa gore kurulan yatiritn fonlan ye yafirim
ortakhklan ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi'nca belirlenenler için stopaj
orani %0, bunlarin disinda kalanlar igin %10 olarak uygulanmaktadir. Bu kapsamda faiz
gelirleri tizerinden;

-Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Böltinmas Komandit Sirketler
%0,

-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Kiymet Yafinm Ortakbklan %0,

-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Kiymet Yafinm Fonlan %0,

-Emeklilik Yatirim Fonlan %0,

-Borsa Yafinin Fonlan %0,

-Konut Finansmani Fonlan %0,

-Varlik Finansmani Fonlan %0,

-Yukanda Sayilanlar Dismda Kalan Kurum ye Kuruluslar %10

oranlannda stopaja tabi

lde edilen faiz geliri kurum kazancina
In ye on, 1 klan hark%20 kuruinlar

SP:7', YAT1' ' (- :" ...r, !1' A.!.,.110, :kciere Cedilicf\l;: , : , E.hak K:4-
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vergisine tabi tutul ıı r. Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar
vergisinden dü şülebilir.

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

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

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

-Sermaye Piyasas ı Kanununa Göre Kurulan Menkul K ı ymet Yat ı rı m Ortakl ı klar ı %O,

-Sermaye Piyasas ı Kanununa Göre Kurulan Menkul K ı ymet Yat ı r ı m Fonlar ı
-Emeklilik Yat ı r ı m Fonlar ı %O,

-Borsa Yat ı r ı m Fonlar ı %O,

-Konut Finansman ı Fonlar' %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

oranlar ı nda stopaja tabi tutul ıı r.

Tam mükellef tüzel ki şi ve di ğer kurumlarca elde edilen al ı m - sat ı m kazançlar ı kurum
kazanc ı na dahil edilir ve yukar ı da belirtilen yat ı r ı m fonları ve ortakl ı klar' hariç %20
kurumlar vergisine tabi tutulur. Ancak, al ı m - sat ı m kazanc ından kesilen gelir vergisi
stopaj lar ı hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Di ğer taraftan; özel sektör tahvil ve bonolar ı ndan al ı m - sat ı m kazanc ı elde eden BSMV
mükellefi kurumlar ı n, bu gelirleri üzerinden BSMV hesaplamalar ı gerekir. Yurt içinde
Türk Liras ı cinsinden ihraç edilen özel sektör tahvillerinin geri al ı m ve sat ı m taahhüdü
ile iktisap veya elden ç ı kar ı lmas ı veya vadesi beklenmeksizin sat ışı nedeniyle lehe
al ı nan paralar üzerinden %1 oran ı nda BSMV hesaplanacakt ı r. Ancak BSMV mükellefı
olan kurumlarca, vadesi 1 y ı ldan k ı sa olan özel sektör ve banka bonolar ı nedeniyle elde
edilen ayn ı kapsamdaki gelirler üzerinden %5 BSMV hesaplanmal ı d ı r.

d) Dar Mükellef Tüzel Ki ş i ve Di ğer Kurumlar

Faiz Geliri

Özel sektör tahvil ve bono faiz gelirleri GVK Geçici 67'nci madde kapsam ı nda stopaja
tabi olup, stopaj oran ı tüzel kiş ili ğin ve kurumun hukuki yap ı s ı na göre değ i şecektir.
Buna göre; KVK'da belirtilen sermaye ş irketlerine benzer nitelikte yabanc ı kurumlar,
SPK'n ı n düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabanc ı fonlar,
münhas ı ran menkul k ı ymet ve di ğer sermaye piyasas ı arac ı getirileni ve değer art ış
kazançlar ı sağ lamak amac ı yla Sermaye Piyasas ı Kanununa göre kurulan yat ı r ı m fonlar ı
ve yat ı r ı m ortakl ı klar' ile benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanl ığı 'nca belirlenenler
için stopaj oran ı %O, bunlar ı n d ışı nda kalanlar için %10 olarak uygulan ı r. Bu kapsamda
faiz kazançlar ı ;

-Anonim Ş irket, Limited Ş iretveSermayesi Paylara Bölünmü ş Komandit Ş irket
Benzeri Nitelikte Yabanc ı Klinunlar -
-Sermaye Piyasas ı Kanununa Göre Ketrul4 Menkul K ıymet Yat ı r ı m Ortakl ı klar',
Benzeri Nitelikte Yat ı r ı mOrtakl ıklart.igin,%N
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-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatirim Fonlan Benzeri
Nitelikte Yabanci Fonlar igin %0,

mftnhasiran menkul ktymet ye diger sermaye piyasasi araci getirileri ile
deger artis kazanglan elde etmek ye bunlara bagli haklan kullanmak amaciyla faaliyette
bulunan sinirli sorumlu ortakliklar, nIke fonlan, kurum ve kurulus fonlan ye yatinin
kuruluslan gibi yabanci kurumsal yatinmcilar için %0,

-Yukanda sayilanlar disinda kalan kurum ye kuruluslar igin %10

oranlarinda stopaja tabi tutulur.

Tevkifat, faiz gelirine aract I tk eden banka ye araci kurumlarca yapilir ve nihai vergidir.

Diger taraftan; faiz kazançlan %10 tevkifata tabi tutulan dar mükellef kurum ve
kuruluslarin yerlesik oldugu alkeler ile T.C. arasinda imzalanmts CV0A varsa ve bu
anlasmalarda soz konusu tahy il ve bono faiz kazanci için istisna veya daha diisük bir
vergi orani ongörtilmtis ise bu htiktimlerin uygulanmast gerekeceginden, yatinmci
tarafmdan bu anlasmalara bakilmaltdir.

Aiim — Saftm (Deger Art ii) Kazanci

Ozel sektor tahvil ye bonolanndan elde edilen alim - saftm kazançlan, GVK Geçici
67'nci madde kapsammda deger anis kazanci olarak tevkifata tabidir. Tevkifat orani
tüzel kisiligin ye kurumun hukuki yapistna gore degisecektir. Buna gore; KVK'da
belirtilen sermaye sirketlerine benzer nitelikte yabanci kurumlar, SPK'nin dilzenleme
ye denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabanci fonlar, münhasiran menkul loymet
ye diger sermaye piyasasi aract getirileri ye deger anis kazarwlan saglamak amaciyla
Sermaye Piyasasi Kanununa gore kurulan yaftrim fonlan ye yattrim ortakliklan ile
benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi'nca belirlenenler için stopaj orani %0,
bunlarin disinda kalanlar için %10 olarak uygulantr. Bu kapsamda ahm — satim
kazançlan;

-Anonim Sirket, Limited Sirket ve Sermayesi Paylara BOIftnintis Komandit Sirket
Benzeri Nitelikte Yabanci Kurumlar için %0,

-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatirim Ortakliklan
Benzeri Nitelikte Yatinm Ortakhklan için %0,

-Sermaye Piyasasi Kanununa Gore Kurulan Menkul Kiymet Yatinm Fonlan Benzeri
Nitelikte Yabanct Fonlar igin %0,

-Ttirkiye'de münhastran menkul kiymet ye diger sermaye piyasasi araci getirileri ile
deger arfts kazançlan elde etmek ye bunlara bagli haklan kullanmak amaciyla faaliyette
bulunan sintrli sorumlu ortakliklar, tilke fonlan, kuruin ve kurulus fonlan ye yatirim
kuruluslan gibi yabanci kurumsal yatinmcilar için %0,

-Yukanda sayilanlar disinda kalan kurum ye kuruluslar için %10

oranlannda stopaja tabi tutulur.

Tevkifat, alim — satim kazancina aracilik eden banka ye aract kurumlarca yapihr ye nihai
vergidir.

Diger taraftan; alim - satim kazançlan %10 tevkifata tabi tutulan dar milkellef kurum ye
kuruluslann yerlesik oldugu iilkeler ile T.C. arasinda imzalanmis CVOA varsa ye bu
anlasmalarda soz konusu tahvil Ye bono alim — saftm kazançlan i9in istisna veya daha
diisftk bir vergi °rani ongörtiptSigelb ikiimlerin uygulanmasi gerekeceginden,
yatinmci tarafindan bu anlasF4allAulfna114.kr.
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10. INCELEMEYE AcIK BELGELER

Asagalaki belgeler Bilyiikdere Caddesi, Metrocity is Merkezi A Blok No:171 Kat:
4-5 Esentepe / Sisli / ISTANBUL adresindeki ihraccmin merkezi ye basvuru
yerleri lie ihraccmin internet sitesi (www.sekervatirim.com ) ile Kamuyu
Aydmlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine acik
tutulmaktadir:

Sermaye piyasas' araci notunda yer akin bilgilerin dayanagim olusturan her tiirRi
rapor ya da beige ile görtisler (faaliyet ye bagimsw denetim raporlan ile yetkili
kuruluslarca hazirlanan raporlar, vb.)
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