
ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKET İ

Özet

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

Ortakl ığı m ı z ı n toplam 130.000.000 TL tutar ı ndaki ihraç tavan ı kapsam ı ndaki
borçlanma araçlar ı ndan ilk etapta halka arı edilecek k ı sm ın tutar ı henüz
belirlenmemi ş olup, bu tutar daha sonra belirlenecektir.

Özetin onaylanmas ı , özette yer alan bilgilerin do ğru oldu ğunun Kurulca tekeffülii
anlam ına 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 me ılara karşı olan ödeme yükümlülü ğü, Kurul veya herhangi bir
kamu kurulu ş u tarafından garanti alt ı na al ı nmarn ış t ı r. Ayr ı ca halka arz edilecek
borçlanma araçlar ı n ın fiyat ı n ı n belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihraçç ı bilgi dokiiman ı ve sermaye piyasas ı arac ı notu ile birlikte geçerli
bir izahname olu şturur ve ihraçç ı bilgi doküman ı 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 şkin yat ı r ı m kararlar ı ihraçç ı bilgi
doküman', 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 ı , sermaye piyasas ı
arac ı notu ..../..../2017 tarihinde O ırtakl ığı m ız ı n ve halka arzda sat ışa arac ı l ı k edecek
Şeker Yat ı r ı m Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekerfaktoring.com.tr ve
www.sekeryatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Ayd ı nlatma Platformu
(KAP)'nda (www.kap.org.tr ) yay ımlan ın ış t ı r. Ayr ı ca ba şvuru yerlerinde incelemeye
aç ık tutulmaktad ı r.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyar ı nca, izahnameyi oluş 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
edilemeyeceğ inin aç ı kça belli olmas ı halinde; halka arz edenler, ihraca arac ı l ık eden
yetkili kurulu ş , varsa garantör ve ihraççm ı n yönetim kurulu üyeleri kusurlarma ve
durumun gereklerine göre zararlar kendilerine .yükletilebildiği ölçüde sorumludur.
Ancak, izahnamevi olu ş turan diğer belgelerle birlikte okundu ğu takdirde özetin 
yan ı lt ı c ı , hatal ı veya tutars ı z olmas ı durumu hariç olmak üzere, sadece özete ba,11 
olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk vüklenemez. Ba ğı ms ız denetim,
derecelendirme ve de ğerleme kurulu ş lar ı gibi izahna ıneyi olu ş turan belgelerde yer
almak üzere haz ırlanan raporlar ı haz ı rlayan ki ş i ve kurumlar da haz ırlad ı klar ı
raporlarda yer alan yanl ış , yan ı lt ı c ı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde
sorumludur.
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ISIN liluslararasi Menkul Ktymet Tarnmlama Numarasi

KAP Kamuyu Aydmlatma Platformu

Kurul veya SPK Sermaye Piyasast Kurulu

SPKn 6362 sayth Sermaye Piyasast Kanunu

MKK Merkezi Kayit Kurulusu

SGMK Sabit Getirili Menkul Ktymet

Seker Yatirtm, Aral Kurum Seker Yattrim Menkul Degerler Anonim Sirketi

Sirket veya Seker Faktorin2, veya ihraçct Seker Faktoring Turk Anonim Sirketi

TBB Türkiye Bankalar Birligi

TC Tiirkiye Cumhuriyeti

TL Turk Liras'
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YTM Yattrimci Tazmin Merkezi

4

8

9

13

it  EaKdeEre R(d. FHA. 1K71ThO rRo: . 
I I: 0.,-..t;

...ii

( (..._.1

E : tepe• Sidi - Isionbul Tel:

c.
•

1ogoziri Kur. VD. 30101 '1040

www.sekeriactoring.com

•*- KER YATIRIM tviENiKl1 E6ERLE:li A.;,,
Cenel MG - 160(1

(31. \ I e Cad. No:171 n ,trucily A elok K:4-5
Esentepe / $isii / .STANBUL
Tel: 0212 334 3q33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 59210-0

0...v .ziçi Kurumlar vi. 601 008 4386

2

http://www.sekeriactoring.com


A.*.

K:4-5

01

1. OZETIN SORUMLULU6VNU YlEjKLENEN KISILER

Kanuni yetki ye sorumluluklarima dahilinde ye görevimiz çerçeyesinde bu özette
ve eklerinde yer alan soruntlu oldugumuz kisimlarda bulunan bilgilerin ye verilerin
gerçege uygun oldugunu ye iizette bu bilgilerin anlarwm degistireeek nitelikte bir
eksiklik bulunmamasi için her tilrlii makul iizenin gOsteriImi oldugunu beyan ederiz.

ihram

Seker Faktoring A.S. Yetkilileri Sorundu Oldugu

Hiiseyin SERDAR
Yonetim Kurulu flyesi

Orhan KARAKAS
Yonetim Kurulu tyesi /

Gene! Miidfir

§EKER FAKT• litk„ ,A.§.
Biiyilkdere Cd. Ncr 171 1. , " A Kat 7

f L-----)Ese tepe• Sisli • Istanbul
- .	- •;• !.....- 41...441.01•91040

vAvw.sekerfuctoring.corn

öZETIN TAMAMI

23.11.2017

Halka Arza Araedik Eden Yetkili Kurulus

Seker Yatirun Menkul Degerler A.S. Yetkiliieri
Sorumlu Oldugu Krsim:

Kadir TEZELLER
Arastirma, Yattrou

Damsmanio, Kurumsal
Finansman

Ramazan OZNACAR
Genet Miidiir Yardimcisi

Grup Baskam

.,i KER , ATRM MtNI
Genel Mt,

3C.1 0- Caci. nio:171
sentepe / $.4S;

Tel: 0212 3:34

,caret ln

Kurumlar

OZETiN TAMAMI

23.11.2017
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2. iHRAccIYA iLiSICiN BiLGiLER

2.1. ihraccmin ticaret unvam

$eker Faktoring Anonim 5irketi

2.2. thraccimn hukuki statüsü, tabi oldugu mevzuat, ihraccmin kuruldugu iilke
lie i1etiim bilgileri

ihraccmm hukuki statiisii:
Tabi Oldugu Yasal Mevzuat :
Ihraccinin Kuruldugu Ulke:
Merkez Adresi :

(Tel):
(Faks):
Internet Adresi:

Anonim Sirket
T.0 Kanunlan
Törkiye
Böyökdere Cad. Metrocity t Merkezi No:171
A Blok Kat:7 Esentepe-Sili/Istanbul
0212 292 74 10
0212 292 74 11-12
www.sekerfactoring.com

Konuya ili§kin aynntili bilgi ihrawi bilgi dokömaninin 5.1.4 no'lu maddesinde yer
almaktadir.

2.3.ihracciyi ye faaliyet gösterilen sektörii etkileyen önernii egilimler

Yoktur.

2.4.1.hraccimn dahil oldugu grup ye grup icindeki konumu hakkmda bilgi

Seker Faktoring A.5., Sekerbank T.A.S. grubunun finansal itirak1eri arasinda yer
almaktadir. 5irketin %99,99'si Sekerbank ye grubuna aittir.

Sekerbanlein Törkiye çapinda 273 ubesi, 2'si Istanbul Ye 7'si Anadolu'da olmak
özere 9 bölge müdürlügti bulunmaktadir. Subeleri 71 il ile 97 merkez di§i ilçeye
bankamn itirakIeri arasinda Seker Faktoring A.$., 5eker Yatinm Menkul Degerler A.5.,
Seker Finansal Kiralama A.5., Sekerbank International Banking Unit Ltd., $eker Finansman
A.$., Sekerbank (Kibris) Ltd. ye Zahlungsdienste GmbH der Sekerbank T.A.S. ($ekerbank
T.A.5. Odeme Hizmetleri Ltd.5ti.) yer almaktadir.Konuya ilikin ayrintili bilgi ihraçci
dokiimaninin 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadir.

2.5. Kar tahmin ye beklentileri

Yoktur.

2.6. Hiram bilgi dokiimamnda yer alan finansal tablolara iliskin bagimsiz
denetim raporlarma sart olusturan hususlar hakkmda aciklama:

Yoktur.

2.7. Secilmis finansal bilgiler ve faaliyet sonuclan

$irketin 31.12.2015, 31.12.2016 ye 30.09.2017 tarihleri itibanyla temel bilanço bilyiikhiklerine
a§agida yer verilmektedir:

Aktif Kalemler (Bin TL) 31.12.2015 31.12.2016 30.09.2017
Bagunsiz Bagimsiz Sintr1113agimsiz

Denetimden Denetimden Denetimden
Geemi Geçtni Geemi

http://www.sekerfactoring.com


31.12.2015
Baginisiz

Denetimden
Gem is

49.541

9.006

655

(10.976)

(38.393)

(5.225)

31.12.2016
Batimsiz

Denetimden
Geernis

39.307

6.423

14.763

(12.364)

(42.954)

(14.313)

A Blok

(nbx)
210-C
1 008 4385

Bankalar 372 290 806

Sattlmaya hazir finansal varliklar 361 361 361

Faktoring alacaklart 295.031 279.079 420.439

Takipteki faktoring alacaklart 54.631 61.404 48.197

'Fakipteki faktoring alacak karsiligi :40.015) ,25.517) ;19.467)
Maddi duran varliklar (net) 18.924 32.755 32.526
Maddi olmayan duran varltklar (net 31 -)7 209
Ertelenmis vergi varligt 3.363 7.761 6.739
Diger aktitler 4.781 14.222 14.958
Aktif Toolami 337.485 370.383 504.770

Pasif Kalemler (Bin TL) 31.12.2015 31.12.2016 30.09.2017
Bagimsiz Bagimsiz Sinn-11 Baaimsiz

Denetimden Denetimden Denetimden
Gemis Geenii. Geçmis

Alinan Krediler 288.470 225.864 294.731

Kiralama islemlerinden Borylar 7.260 22.663 20.827

thraç edilen menkul klytnetler - 62.849 78.444

Faktoring borçlan 739 503 26.319

Muhtelif borelar 384 5.044 4.952

Odeneeek vergi ve yiikihnlüliikler 723 630, 718

Bore ye gider karOiklart

,

1.004 979 1.128

Ttirev 41emler _ _ 631

Ozkaynaklar 38.905 51.851 77.020

odenmi; sermaye 20.000 50.000 75.000

Kai- veya Zararda Yeniden Smiflandirtlmayacak
Birikmi* Diger KapsamIt Gelirler veya Giderler

6.993 (132) (132)

Kar Yedekleri 8.315 6.912 6.912

Geçmi Yillar Kilt. veya Zarari _ - (4.929)

Dönem Net Kdr veya Zarart 3.597, (4.929), 169

Pasif Toplami 337.485 370.383 504.770

Sirketin 31.12.2015, 31.12.2016, 30.09.2016 ye 30.09.2017 tarihleri itibanyla seeilmi§ gelir
tablosu kalemlerine a. agida yer verilmektedir:

30.09.2017
Sinirli

Bakimsiz
Denetimden

Gem 

48.646

7.066

1.650

(9.065)

(40.006)

(4.539)

Gelir Tablosu (Bin TL)

Faktoring faiz gelirleri

Faktoring ticret ye komisyonlar

Diger faaliyet gelirleri

Esas faaliyet giderleri (-)

Finansman giderleri (-)

c 1 . ' kipteki alacaklara iliskin,TKER FAKTORiNA)
rBii Okdfre Cd. No: 171 Morotity 1 k

1431 Bogolici kur. V.
www.lokorfoctoring.corn

30.09.2016
Sin irli

Baginisiz
Denetimden

Geçtni.s

31.474

4.829

1.052

(8.212)

(33.293)

(9.425)
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ki P Tedbirler

özel karsiliklar (-)

Diger faaliyet giderleri (-) (95) (123) (42) (2.561)

Net laaliyet Kfir veya Zarari 4.013 (9.261) (13.617) 1.191

Vergi karsiligi (-) (416) 4.332 2.600 (1.022)

Net dönem Kfir veya Zarari 3.597 (4.929) (11.017) 169

Seker Faktoring . in bagimsiz denetimden gegrnis 31 Aralik 2016 yil sonu hesap
dönemine ait finansal tablolan ve buna iliskin dipnotlan 28.02.2017 tarihinde KAP
(https://www.kap.org.tr/tr/13ildirim/589530)31  Arabic 2015 yil sonu hesap dönemine Riskin
finansal tablolan 02.03.2016 tarihinde KAP (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/511128)
adreslerinde yayimlanmistir.

$eker Faktoring'in sinirlibagunsiz denetimden ge mis 30 Ey101 2017 yil sonu hesap
d6nemine ait finansal tablolan ve buna iliskin dipnotlan 21.11.2017 tarihinde KAP
(https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/642295) adresinde yayinlanmistir.

Son finansal tablo tarihinden itibaren $eker Faktoring A.S'nin finansal durumu ve
faaliyetlerinde önemli bir degisiklik olmamistir.

2.8. ibragemin ademe giiclinün degerlendirilmesi içinönemli olan, ihramya
iliskin son zamanlarda meydana gelmis olaylar hakkinda bilgi

Yoktur.

2.9. ihramnin grup içerisindeki diger bir sirketin ya da sirketlerin
faaliyetlerinden önemli ölçude etkilenmesi durumunda hii husus hakkmda bilgi

Yoktur.

2.10. ihrammin ana faaliyet alanlari haklunda bilgi

$eker Faktoring A.S, 03 Mart 2000 tarihinde kurultirken, Hazine Mtistesarligendan
20 Temmuz 2000 tarihinde faaliyet izni almistir. Kuruldugu tarihte Hazine Miistesarligenin
sorumlulugunda faaliyetlerini stirdüren $irket, faktoring sirketlerin sermayelerinin ve
kurumsal yönetiminin giiglendirilmesine yönelik olarak, 10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayili
Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
$irketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslan Hakkmda Yönetmelik" çerçevesinde intibak
siirecini tamamlayarak BDDK'nin 20 Eyliil 2007 tarih ve 2322 sayili karan ile Faaliyet izin
Belgesi'ni a1mitir. Sirket halen 13 Aralik 2012 tarih ve 28496 sayih Resmi Gazete'de
yayimlanarak yururlUge giren 6361 sayili "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
$irketleri Kanunu"na (Kanun) tabidir ve faaliyetlerini bu Kanun ve 24 Nisan 2013 tarih ve
28627 sayth Resmi Gazete'de yayimlanarak yururluge giren "Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Sirketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslan Hakkinda Yönetmelik"
(Yönetmelik) cer9evesinde sürdiirmektedir. Sirket, yurtiçi ve uluslararasi ticari
muameleye yönelik faktoring hizmetleri vermektedir. 30 Eyliil 2017 tarihi itibariyle
Sirkeein toplam plisan sayisi 69 kisidir.

Konuya iliskin aynntih bilgi ihram bilgi dokiimaninin 6.1 no'lu bölumunde yer
almaktadir.

2.11. ihraccmin yonetim hakimiyetine sahip olanlarm ath, soyach, ticaret
unvam, yonetim hakimiyetinin kaynagt
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Ortağın Kontrol,ün
Ticaret Unvan ı 	Tutar (TL) Oran (%) Kaynazr ı  

Al ı nm ış bir
Şekerbank T.A. Ş . 74.999.949,98 99,99 Pay Sahipliğ i

tedbir yoktur.

Konuya ili şkin ayr ı nt ı l ı bilgi ihraçç ı bilgi doktiman ı n ı n 12.4 no'lu maddesinde yer
almaktad ı r.

2.12. Derecelendirme notu hakkında bilgi
Yoktur.

2.13. Garanti hükümleri
Yoktur.

2.14. Garantör hakkında bilgiler
Yoktur.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

Son 5 Y ı lda Görev Süresi /
Sermayeİ hraçç ı da Kalan Görev

Ad ı Soyad ı Görevi Pay ı
Üstlendiği Süresi
Görevler (TL) (%)

Yönetim Kurulu
Emin Erdem Başkan ı - Murahhas - 3 y ı l / 1 y ı l 4 ay - -

Üye
Yönetim Kurulu Yönetim

I Ialit Haydar Y ı ld ı z(*) 	- 2 y ı l 10 ay / 1 y ı l 4 av - -
Başkan Vekili Kurulu Uyesi -
Yönetim Kurulu Yönetim

Bedri Eşsiz 3 y ı l / 1 y ı l 4 ay - -
Üyesi Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu

Hüseyin Serdar (*) 2 y ı l 8 ay / 1 y ı l 4 av - --
Üyesi 
Y

Hikmet Ayd ı n Simit**) Yönetim Kurulu Yönetim- 1 y ı l 10 ay/1 y ı l 4 ay - -
Üyesi Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu

Orhan Karakaş (***) Üyesi / Genel - 3 y ı l / 1 y ı l 4 ay - -
Müdür 

(.1 2016 y ı l ı içerisinde hikmet Ayd ı n Simit, Canan Ayd ı nol, Ahmet IleriQelen ve Abdullah Yücel Akbulut istifaen ayr ı lm ış olup,
26.05.2016 tarih ve 16 say ı l ı karar ile Halit Haydar Y ı ld ı z ve 28.07.2016 tarih ve 28 say ı l ı karar ile Hüseyin Serdar yönetim
kurulu üyeliklerine seçilmi ş lerdir. 29.03.2017 tarihinde yap ı lan Olağan Genel Kurul'da kalan süre için üyelikleri onaylanm ışt ı r.

(—) 01 Haziran 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile atanm ışt ı r.
(***) 31 Ocak 2017 tarihinde vekaleten atand ığı Genel Müdürlük görevine, 02.05.2017 tarihinden itibaren asaleten atanm ışt ı r.

Konuya ili şkin ayrı nt ı l ı bilgi ihraççc ı bilgi döküman ı nin 10.2.1 nol ıı maddelerinde yer
almaktad ı r.

2.16. Ba ğı ms ız denetim ve bağıms ız denetim kurulu ş u hakkında bilgiler

Şeker Faktoring'in 31.12.2015 ve 31.12.2016 hesap dönemine finansal tablolar ı na ili şkin
bağı ms ız denetim raporu Akis Bağıms ız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Mü şavirlik
A. Ş . tarafı ndan haz ı rlanm ış ve olumlu görüş verilmi ştir. Ş irket'in 30.09.2017 ara dönem

YA Fi ni: rlı.; L NK k ii_ ' . 1.i..i.. n-ii. LH A.;
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finansal tablolanna iiikin sirnrli bagimsiz denetim raporu ise DRT Bagimsiz Denetim Ye
Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. (Deloitte) tarafmdan hazirlanmistir.

Sorumlu ortak ba§denetçi:

Orhan Akova (31.12.2015 ve 31.12.2016)

Bagimsiz Denetim Kurulusu Adres:

Akis Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebecilik Mali MUsavirlik A.$.

Kavacik Rtizgarli MI* Mah. Kayak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul

Yaman Polat (30.09.2017)

Bagimsiz Denetim Kurulusu Adres:

DRT Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.*. (Deloitte)

Maslak Mahallesi Eski Bilytikdere Cd. No:1 34398 *islifistanbul

3. iHRAc EDiLECEK BORcLANMA ARAçLARINA iLi$1dN BiLG1LER

3.1.lh.raç edilecek borclanma aravlari lie bilgiler
I O§bu zet kapsaminda ihraç edilmesi planlanan bowlanma araci bulunmadigindan

bu kisim daha sonra belirlenecektir.

Konuya iliskin aynntili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 4. böltimi.inde yer
almaktadir.

3.2.Borcianma araçlarinin hangi para birimine gore ihrav edildigi hakkmda
bilgi

Borclanma araclan Turk Lirasi cinsinden satisa sunulacaktir.

3.3. Halka arz edilecek borclanma araclari fizerinde, borçlannia aracinin devir
ye tedaviiliinii kisitiayici veya borçlanma aracini alanlarin haklarmi kullanmasina
engel olacak kayitlarin bulunup bulunmadigina ilikin bilgi:

Yoktur.

3.4. ihraç edilecek borclanma araçlarinin yatirlinciya sagladigi haklar, bu
haklarin kullanim esaslari ye bu haklara ili§kin kisitlamalar lie derecelendirme notlari:

Bor9lanina araci yatinmcilan, ihraci gerceklestiren $irkeein alacaklisi konumunda
olup, Sirket aktifleri iizerinde alacaklarindan (anapara ye faiz) baska bir hakka sahip
degildirler. Yatinmcilar, ihraç edilecek borçlanrna araçlan için belirtilen hesaplama yontemi
ile hesaplanacak anapara ye faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardir.

Seker Faktoring'in borclanma araçlarini satin alacak yatinmcilar, $eker Faktoring'in
kar zarar riskine ye yonetimine katilamaz. Borylanma araglanni satin alacak yatirimcilann
anapara ve faiz alacagi disinda ihrawi üzerinde basica bir hakki yoktur.

Konuya i1ikin aynntili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 4.6 no'lu maddesinde
yer almaktadir.

3.5. Nominal faiz orani ye iidenecek faize iiikin esaslar:

a) Nominal faiz orani:

isbu Ozet kapsaminda ihrg, edilmesi planlanan borçlanma araci bulunmadigindan bu
kisim daha sonra belirlenecektir.

b) Borvlanma aci. in vad , si ve itfa plan': .+4 DEC.; iLLR A.,.
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isbu Ozet kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borelanma aracr bulunmadigindan bu
kisrm daha sonra belirlenecektir.

c) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman odenmeye baslanacagt, son
ödeme tarihleri:

Isbu Ozet kapsaminda ihrac edihnesi planlanan borylanma araci bulunmadrgindan bu
kisrm daha sonra belirlenecektir.

d) Faizin degisken °Imam durumunda, dayandtgi gosterge faiz °rant:

1§bu Ozet kapsaminda ihrac edilmesi planlanan borclanma aracr bulunmadigindan bu
krsim daha sonra belirlenecektir.

Halka at-z edilecek borclanma araclarunn yllbk getiri oram:

isbu Ozet kapsaminda ihray edilmesi planlanan borylanma araci bulunmadigindan bu
losim daha sonra belirlenccektir.

0 Borclanma aract sahipleri temsilcileri hakkmda bilgi: Yoktur.

g) Faiz ödemesinin tiirev bir kisminin olmast durumunda, yattrimm degerinin
dayanak aracm degerinden, özellikle risklerin açik bir sekilde ortaya
durumlarda mist' etkilendigi hakkInda bilgi:

Yoktur.

3.6. Borvlanma araclarnun borsada islem görmesine i1ikin esaslar lie islem
görme taribleri:

Halka arz, ihracr gerceklesen borelanma araclannin Borsa'da islem görecegi
anlamina gelmemekte olup, Borsa Istanbul A.* Kotasyon YonergesPnin 17 nci maddesine
(http ://www.borsaistanbu I. corn/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/yonergeler)  gore
sermaye piyasasr araclannin sans' tamamlanan kismi KAP . ta yaprlacak duyuruyu takiben
Borclanma Araelan Piyasasinda islem görmeye baslayacaktrr. Borclanma araclannm halka
arzina i1ikin dagrtim listelerinin onaylanmasr ve yatinmci hesaplanna aktarunim takiben,
BIAS tarafindan belirlenecek tarihten itibaren Borsa Istanbul Borclanma Araclan
Piyasasr'nda islem görmeye baslamasr beklenmektedir.

Konuya i1ikin aynntill bilgi sermaye piyasasr araci notunun 6.1 no'lu maddesinde
yer almaktadrr.

4. RiSK FAKT6RLERi

4.1. ihramnin borclanma araclarma iliskin yakiimliiliiklerini yerine getirme
giliciinii etkileyebilecek riskier

Sermaye riski;

Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketlerinin Kurulus ye Faaliyet Esaslan
Haklunda Yonetmelik geregi sirketlerin asgari sermaye standart oram %3 olarak
belirlenmistir. Bu oranin tutturulmasr ye idame ettirilmesi zorunludur.

Bankacilik Dlizenleme ye Denetleme Kurulu, sirketin aktif yapisirn ye mali bunyesini
dikkate alarak standart oranin artmlmasun veya sirket bazinda farkh oranlann
uygulanmasim kararlastrabilir.

Standart oram saglayamayan sirket, bu oram tutturuncaya kadar yeni bir finansal kiralama,
faktoring veya finansman sözlesmesi yapamaz.
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Sirkerin 30.09.2017 tarihi itibari ile standart orani, %10,13, 31.12.2016 tarihi itibari ile
standart orani %14,28'dir. (31 Aralik 2015: % 10,80)

$irket'in 30.09.2017 itibariyle özkaynak toplami 77.020 bin TL seviyesindedir. 31.12.2016:
51.851 bin TL (31.12.2015: 38.905 TL) bulunurken, özkaynak/borç orani 30.09.2017:
%18,36, 31.12.2016: %16,64 ve 31.12.2015:%13,14 seviyesinde bulunmaktadir.

Piyasa riski; Faaliyetleri nedeniyle Sirket, &viz kurundaki ve faiz oranindaki degi§iklikler
ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadir. Sirket diizeyinde kari1ai1an piyasa riskleri,
duyarlilik analizleri esasina gore ölçiilmektedir.

Kur riski; Yabanci para cinsinden iOemler, kur riskinin olumasina sebebiyet verrnektedir.
Sirket faaliyetlerinin ve finansman anlamialannin nakit akilannin sonucunda ortaya 9ikan
kur riskini dtizenli olarak kontrol etmektedir. 30 Eylül 2017 tarihi itibanyla, $irket'in doviz
varligi 722 TL olup, döviz ytiktimliAltigii 14.654 TUdir (31 Aralik 2016 itibariyle
döviz varligi 33 TL olup, &Wiz yUktimliiltigii 15.013 TL'dir. 31 Arabic 2015: Yoktur).

Faii orani riski; Sirket sabit faiz oranlan üzerinden bowlaninaktadir. Deg4ken faizli ihraç
edilen özel sektör tahvil satin almi§, bilançosunun aktif - pasif vade uyumunu gözeterek 91
gande bir kupon ödemeli degi§ken faiz se9enegini tercih

Kredi riski; Finansal aracin taraflanndan birinin sözlqmeye bagli yukumlulugunu yerine
getirememesi nedeniyle irkere finansal bir kayip olu§turmasi riski, kredi riski olarak
tammlanir. 5irketin kredilendirme sareci 3 kademeli olarak belirlenmi§tir. Buna göre Genel
Müdürlük Kredi Komitesi 1.250.000 TL'ye kadar, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi
2.500.000 TL'ye kadar ve Yönetim Kurulu 2.500.000 TL azeri kredi taleplerine karar
vermektedir. Sirket'in 30.09.2017, 31.12.2016 ve 31.12.2015 dönemleri itibariyle finansal
araç türlerine gore maruz kaldigi kredi riskleri dagilimini gösteren tablolar ile detayli bilgiler
ihrawi bilgi dokiimaninin 4.1. maddesinde "kredi riski" ba§ligi altinda

Likidite riski; Sirket'in varliklanni uygun vade ve oranlarda fonlayamamasi haricinde bir
varli:6,1 makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememe risklerini
kapsamaktadir. Sirket yönetimi, kisa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için,
uygun bir likidite riski yönetimi olu§turmutur. Sirket, tahmini ve fiili nakit akimlarini
dtizenli olarak takip ederek ve finansal varliklann ve yukumluluklerin vadelerinin
e§1qtiri1mesi yoluyla yeterli fonlann ve bor9lanma rezervinin devamini saglayarak, likidite
riskini yönetir. $irkefin 30.09.2017, 31.12.2016 ve 31.12.2015 dönemleri itibariyle aktif ve
pasif kalemlerin kalan vadelerine gore dagilimini gösteren tablolar ile ilave detayli bilgiler
ihram bilgi dokiimaninin 4.1.maddesinde "likidite riski" bahgi altinda

Operasyonel risk; Operasyonel risk; ig stireçierin, sistemlerin veya insan kaynaklarinin
yetersizliginden veya bunlann basansiz ytirattilmesinden kaynakianan zarar etme
olastligidir. Is sureelerinden kaynaklanan riskier, hata ve usulsuzluklerin iç kontrollerde
gozden kaemasi, bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklik ve anzalar, personelin siireçIerle
ilgili sorunlan öngöremeyip bu aksakhklar ortaya çiktiginda gerekli önlemierin zamaninda
ve tam olarak alinamamasindan öttirti ortaya çikabilecek zararlan ifade eder. Aynca,
deprem, yawn ve sel gibi felaketlerden veya terör saldinlan gibi di§ etkenlerden dolayi
$irkeein maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. Sirket kendi iç sikeçleri, personelleri ve olasi
harici olaylardan kaynaklanan operasyonel riskier nedeniyle maddi kayiplara maruz
kalabilir.

Strateji riski; Strateji riski; bilytime stratejisinin belirlenmesinde firsatlann yeterince
belirlenememesi, Sirket faaliyetlerini etkileyebilecek olasi tehditlerin yeterince
degerlendirilememesi, bilytime icin gereken (mali, fiziki, beseri ve teknik) altyapinm ve
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organizasyon yap ı s ı n ı n yetersizliğ i unsurlar ı ndan dolay ı Ş irket'in maruz kalabilece ği zarar
olas ı l ığı d ı n
itibar riski; Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafiann Ş irket
hakk ındaki olumsuz düşünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davran ı lmamas ı sonucu
kamuoyunda Ş irket'e duyulan güvenin azalmas ı ya da negatif kamuoyu olu şmas ı ndan dolay ı
Ş irket'in maruz kalabilece ğ i zarar olas ı l ığıd ı n Ş irkete duyulan güvenin azalmas ı dolay ı s ıyla
şirket maddi kayıplara maruz kalabilir.

4.2. Diğer riskler hakk ı ndaki temel bilgiler

Rekabet riski; Ş irket diğer faktoring şirketlerinden kaynaklanan rekabetle kar şı karşıyad ı r.
Gelecekte mevcut rakiplerin büyümesi ile ya da yeni rakiplerin pazara girmesi durumunda
Ş irket faaliyet alan ı n ı korumak ya da büyütmek için kâr marjlar ın ı azaltmak ya da ek kredi
riski kabul etmek durumunda kalabilir.
Küresel Piyasalardaki Geli ş meler riski; Baz ı ülkelerin kredi itibanna yönelik artan
endişeler, global olarak borçlanma maliyetlerinin artmas ı na yol açabilirken, d ış piyasalar
kaynakl ı ekonomik durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yava şlamaya yol açabilir. Bu
durum, Ş irket'in hem finansman maliyetlerine, hem de i ş hacmine olumsuz yans ı yabilir. Bu
tür olumsuz yans ımalar, Ş irket'in faaliyet karl ı l ığı , likiditesi ve finansman maliyetlerinde
olumsuz etkilere yol açabilir.

Mevzuattaki değ iş iklikler riski; BDDK gözetimine ve Türk mevzuat ı na tâbi olan Ş irket,
gelecekte olabilecek mevzuat de ği şikliklerini tahmin ve kontrol edemeyebilir. Ş irket,
mevzuattaki olas ı değ i şiklikler sonucunda ek karşı l ı k ay ı rmak ya da ceza ödemek
mecburiyetinde kal ı rsa bu durum Ş irket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

4.3. ihraç edilecek borçlanma araçlar ı na iliş kin riskler hakk ındaki temel
bilgiler

Piyasa riski:

İkincil piyasada i şlem gören borçlanma araçlar ı n ı n fiyatlan, piyasa faiz oranlar ı ndaki
dalgalanmalara bağ l ı olarak değ i şkenlik gösterebilir.

Borçlanma araçlar ı ihraç edildikten (sat ı kl ı ktan) sonra, bu araçlar ı n faiz oran ı Şeker
Faktoring'in operasyonel sonuçlar ına, faaliyet gösterilen sektördeki geli şmelere, ilgili
mevzuata yönelik düzenlemelere ve ekonomik beklentilere ba ğ l ı olarak, i şbu duyuru ile ilan
edilen faiz oran ı ndan farkl ı olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Ayrıca, son y ı llarda
küresel piyasalarda yaşanan dalealanmalar ı n yeniden ya şanmas ı halinde ihraç edilecek
borçlanma araçları n ı n piyasa fiyat ı , ihraçç ı dan bağı ms ız olarak olumsuz etkilenebilir.
Böylece borçlanma araçlar ı n ı n itfa tarihine kadar olan değeri, faiz oranları ndaki değ i şimlere
bağ l ı olarak değ i şebilecektir.

Başka bir deyi şle ihraç edildikten sonra borçlanma araçlar ı n ın fiyat ı ikincil piyasa
koşullar ı nda arz ve talebe göre belirlenecektir. İ hraçç ı n ı n kredi değerliliğinden bağı ms ı z
olarak piyasadaki faiz oranlar ı n ı n genel seviyesindeki art ış lar borçlanma araçlar ı n ı n piyasa
fiyat ı n ı dü şürücü yönde, faiz oranlar ı ndaki gerilemeler ise borçlanma araçlar ı n ı n piyasa
fiyat ı n ı art ı rı cı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz
oranlar ı n ın genel seviyesinde yaşanan art ış veya azal ış lar nedeniyle ikincil piyasa
fiyatlar ı nda oluşabilecek deği ş iklikleri ifade etmektedir. Borçlanma araçlar ı n ı vade sonuna
kadar elinde tutan yat ı rı mc ı lar, vade sonunda www.sekerfaktoring.com adresli Şeker
Faktoring'in internet sitesi ve KAP'ta (www.kap.org.tr ) ilan edilen faiz oran ı üzerinden faiz
geliri elde edeceklerdir.

Ödememe riski:
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Ihramnin temernide dusmesi ye vade tarihindeki yUkumlulugunu yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir. Bu durumda borclanrna araci yatinmcisinin yatirdigi anaparayi ve
faizini kaybetme riski mevcuttur. Borsa tarafindan borclanma araci saticisinin ödeme
yukumlulugunu yerine getirememesi durumu icin bir garanti verilmemektedir. Ihraç
edilecek borçlanma araclan TMSF'na ve/veya YTM'ye tabi bir &Lin olmayip, TMSF'nin
ve/veya YTM'nin herhangi bir tazmin yükümlul ugu bulunmamaktadir.

Likidite riski:

Borylanma araçlannin sat' sonrasinda BIAS'in ilgili pazannda kote olarak islem görmeye
baslamasi beklenmektedir; ancak borclanma araylan için aktif bir alim-satim piyasast
olusmayabilir. Ihram kredi durumundan bagimsiz olarak aim ve saticilann piyasaya
katiliminin thismesi sebebiyle islem hacimlerinin dasmesi ye piyasa derinliginin yetersiz
kalmasi ihraca iliskin likidite riskini ortaya cikarabilir. Likidite riski borclanma araclannin
vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatinmcilar icin bor9lanma araclanni
istedikleri an satamamalan ya da ederinden düük bir fiyata satmalanna yol

Mevzuat Riski:
Borclanma arnlannin halka arz edildigi donemden sonra yasal mevzuatta ye diizenleyici
otoritelerin diizenlemelerinde meydana gelen degisiklikler bo9lanma araçlanna iliskin risk
olusturabilir.

Borclanma araclarinin Likiditesinin Yatirimcinin Elinde Bulunan Tutara Bag
Olarak Kisitlanmasi Riski:
Ihrac edilecek borclanma ara9lannin islem görecegi piyasada yapilacak islem miktarlan ile
ilgili alt limitler bulunmaktadir.

Borsa Istanbul BoNlanma Araclan Piyasast Yönetmeligi'ne gore soz konusu alt limitler
Borsa Yönetim Kurulu tarafindan belirlenecektir. Bu kapsamda 23.05.2013 tarihli ye 427
sayih Genelge uyannca emirler isleme konu menkul kiymetin nominal degerleri itibanyla
minimum emir biiyiiklügti ve katlan seklinde iletilir. Ytinirinkteki minimum ve maksimum
nominal emir bilyiikliikleri kapsaminda borclanma arnlari icin 10.000 TL minimum ye
10.000.000 TL maksimum nominal emir bilyakliikleri gecerli olacaktir.

Yatinmcinin halka arzdan sonra sahip oldugu borclanma araçlannin bu alt limitlerin altinda
kalmast duruinunda borclanma araclannin bu piyasada satilmasi imkansiz hale gelebilir.

Tasfiye Durumunda Borclanma Araclannin Diger Alacaklara Gore Siralamasindan
Kaynaklanan Risk:
Borclanma ara9lan, Icra

I
ve iflasKanunu wbakimindan adi bo senedi

tabidirler. Ytirtirliikteki Icra ve flas Mevzuati'na gore, miiflisten adi ye rehinli alacaklilann
strasi asagidaki gibidir. Borclanma ara9lan bu stralamada 4. sirada, teminatsiz bulunan
alacaklar arasinda yer almaktadir.

1- iflas masraflan ye iflas masasimn borclan btitan alacakhlardan once ve tam olarak
ödenir. (IIK md. 248)

2- Bir malin aynindan dogan kamu alacaklan (Giimnik resmi, bina ye arazi vergileri,
veraset ye intikal vergisi vb.) (iiK md. 206/1)

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

4- Bundan sonra gelmek tizere; teminath olup da rehinle karsilanmamis olan veya
teminatsiz bulunan alacaklar masa mallannin satis tutanndan, dordiincii sirada imtiyazh
olmayan diger biinin alacaklar ile verilmek tizere kaydolunur. md. 206/4)

Vergi Riski:
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Borclanma araclannm gelir ve ahm/salim kazanclan sermaye piyasasi araci notunun 9 no'lu
maddesinde aciklanan vergilendirme esaslanna tabidir. Bu esaslardaki degisimlere bagh
olarak yafinmcilann elde edecegi net getiriler deg*bilir ye buna bagh olarak borylanma
araçlannin fiyatmda degiik1ik1er olabilir.

Konuya i1ikin aynnfili bilgi ihram bilgi dokiimaninm 4., sermaye piyasasi araci
notunun ise 2. böltimünde yer almaktadir.

5. HALKA ARZA iLiSIdN BiLGILER

5.1.Halka arzin gerekçesi ye halka arz gehrlerinin kullamm yerleri

Hizh huyumesini siirdören faktoring sektöründe faaliyet gösteren Seker
Faktoring'in, büyömesine paralel olarak, sektörde artan firsatlan degerlendirmek için
kaynak ihtiyaci da artmaktadir. Kaynak ihtiyacim, özkaynaklar haricinde banka ye
benzeri kredi kuruluslanndan kullandigi kredilerden kar§ilamakta olan Sirket, kaynak

saglamak ve ihtiyac duydugu ilave kaynagi kamlamak amaciyla, toplam
130.000.000 TL tutanndaki ihrac tavani kapsaminda ihrac edilecek bowlanma
araclanndan elde edilecek fonu faktoring faaliyetleri icerisinde ma§terilerine faktoring
hizmeti sunarak kullanmayi planlamaktathr.

Konuya iliskin aynnfili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 3.2 no% maddesinde
yer almaktadir.

5.2. Halka arza iIikin temel bilgiler

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

Konuya i1ikin aynnfili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 5.1 no'lu maddesinde
yer almaktadir.

5.3. Menfaatler haklunda bilgi
Halka arz ile ilgili menfaat saglayacak bir ki§i ve/veya kurum yoktur.

Konuya ili§kin aynntih bilgi sermaye piyasasi araci notunun 3.1 no'lu maddesinde
yer almaktadir.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatinmedarm katlanacagi maliyetler
haklunda bilgi

Bowlanma araçlanna i1ikin vergilendirme esaslan sermaye piyasasi araci notunun
Madde 9 'BORcLANMA ARAcLARI ILE iLGILI VERGILENDIRME ESASLARI'
kismmda belirtilmistir.

I§bu Ozet kapsammda ihraç edilmesi planlanan borclanma araci bulunmamakta
olup, yafinmcidan talep edilecek komisyon ve benzeri giderler daha sonra belirlenecektir.

Konuya iliskin aynntili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 5.6. no'lu maddesinde
yer almaktadir.

EKER
' B itkdere Cd. No: 171 Metroci ieit 7

E p-- - I t
Sic. 434431 Bogozici Kur. VD. 801019 I

www.sekerfoctoring.com 13

'R YATIRIM MrNKtJL I -6ERLER
Cenci Müdürl'

e ad. No:171 M roci1y A Biok
entepe / TANBUL
el: 0212 334 33 3 (Pbx)
caret Sidi No: 3z . 10-0

Rep, i Kw-tin-M
r V.0 e01 008 Jv.rAc

http://www.sekerfoctoring.com

