
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
Özet

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ...../...../2017 tarihinde onaylanmıştır.
Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki

borçlanma araçlarından ilk etapta halka arz edilecek kısmın tutarı henüz belirlenmemiş
olup, bu tutar daha sonra belirlenecektir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffillü
anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da
kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin
ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu
kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma
araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi
yoktur.

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir
izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan
bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz
edilecek borçlanma araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi doküman', sermaye
piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı
notu, ortaklığımaın ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.'nin www.sekerleasing.com.tr ve www.sekeryatirim.com.tr adresli internet siteleri ile
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr)./. ../........ tarihinde
yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin
eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı
sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli
olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve
ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar
kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer
belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu
hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk
viiklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi
oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar
da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn
hükümleri çerçevesinde sorumludur.
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1. OZETIN SORUMLULUG
"
 UNU YCKLENEN KISILER

Kanuni yetki ve sorumluluklarmuz dahilinde 
y
e görevimiz gercevesinde bu özette

y
e eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz lusunlarda bulunan bilgilerin 'we verilerin

gerçege uygun oldugunu ve iizette bu bilgilerin anlamini degistireeek nitelikte bir eksiklik
bulunmamasi kin her tfirlii makul ozenin gösterilmis oldugunu beyan ederiz.
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Yoktur.
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2. IHRACCIYABILGILER

2.1. Ihraccmm ticaret unvani

$eker Finansal Kiralama Anonim Sirketi

2.2. ihracemin hukuki statusu, tabi oldugu mevzuat, ihraccinm kuruldugu filke ile
iletisim bilgileri

ih raven= hukuki statiisii:
Tabi Oldugu Yasal Mevzuat :
ihraccinin Kuruldugu Ulke:
Merkez Adresi :

Anonim Sirket
T.0 Kanunlan
Tiirkiye
Bilytikdere Caddesi, Metrocity Merkezi A
Blok No:171 Kat: 8 Esentepe //
ISTANBUL

(Tel) :0212 362 34 00
(Faks):0212 362 34 66
Internet Adresi:www.sekerleasing.com.tr

Konuya i4kin aynntili bilgi ihram bilgi doktimaninin 5.1.4 no'lu maddesinde yer
almaktadir.

2.3.Ihracciyi 
y

e faaliyet gösterilen sektörii etkileyen önemli egilimler
13.12.2012 tarihinde kabul edilen 6361 sayili Kanun ile finansal kiralama mevzuati

ABD 
y
e AB iilkeleri uygulamalan ile ve UNIDROIT (Ozel Hukukun

Uluslararasi Enstittisti) tarafindan hazirlanan "Kiralama Hakkinda Taslak Model Kanun" ile
uyumlu hale gelmi§tir. Yeni kanun ile sektöriin sundugu iiriin 

y
e hizmet yelpazesi de

geni§lemi§tir.
Oniimiizdeki donemde piyasalardaki volatilitenin devam edecegi öngöriiliirken, ABD

Merkez Bankasi FED'den beklenen faiz artinmlan piyasalann yöntintin belirlenmesinde etkili
olacaktir. Dolayisiyla $eker Leasing, ilemlerinde daha temkinli hareket ederek pazar payini
artirma stratejisi surdurmeyi hedeflemektedir.

Konuya ili§kin aynntili bilgi ihram bilgi dokiimaninin 8.2 no'lu maddesinde yer
almaktadir.

2A.Ihracemin dahil oldugu grup ve grup icindeki konumu hakkmda bilgi
Seker Finansal Kiralama A.S., Sekerbank T.A.S. grubunun finansal itirakleri arasinda

yer almaktadir. 06.11.2017 tarihi itibariyle Sirket paylannin $ekerbank T.A.S.'ye,
%15,89'u Sekerbank T.A.S. Personeli Munzam Sosyal Giivenlik ve Yardimlama Sandigi
Vakfi'na, %8,11'i $ekerbank T.A.S. Personeli Sosyal Sigorta Sandigi Vakfi'na, %7,30'u Seker
Yatinm Menkul Degerler A.$.'ye, %9,02'si likidite saglayiciligi 

y
e geri alim kapsaminda

§irketin geri aldigi paya ait olup, geri kalan %5,55'i ise halka aciktir.
$ekerbank' in mevcut durum itibanyla, Tiirkiye capinda 273 $ubesi, 2'si Istanbul ve 7'si

Anadolu'da olmak iizere 9 bolge miidiirltigii bulunmaktadir. Bankanin i§tirakleri arasinda Seker
Yatinm Menkul Degerler A.5., Seker Finansal Kiralama A.$., $eker Faktoring A.$., $ekerbank
International Banking Unit Ltd., Seker Finansman A.$. 

y
e Sekerbank Kibns Ltd yer almaktadir.

Konuya ili§kin aynntili bilgi ihram bilgi dokumaninin 7.1 no'lu maddesinde yer
almaktadir.

2.5. Kar tahmin 
y

e beklentileri
Yoktur.
2.6. ihracct bilgi dokiimamnda yer alan finansal tablolara ifiskin bagmisiz denetim

raporlarma cart olusfiuran hususlar haldundaAddama:

http://www.sekerleasing.com.tr
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2.7. Seçilmiş fınansal bilgiler ve faaliyet sonuçları
Şeker Leasing Özet Konsolide Bilançosu

Şirket'in Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 ve 31.12.2016 yıllarıile sınırlı
denetimden geçmiş 30.06.2017 ara hesap dönemine ilişkin temel bilanço büyüklükleri aşağıda
yer verilmektedir:

AKTIF KALEMLER,	31.12.201531.12.201630.06.2017
Raporlama BirimiBin TLBin TLBin TL

BağımsızBağımsızSınırlı
DenetimdenDenetimdenDenetimden

GeçmişGeçmişGeçmiş
BANKALAR37.5059.29239.263

KİRALAMA İ$LEMLERİNDEN ALACAKLAR316.909407.613397.386

TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Net)26.66216.18622.924

MADDI DURAN VARLIKLAR (Net)28.08947.82663.912

DIĞER AKTİFLER19.31622.58923.474

AKTİF TOPLAMİ428.481503.506546.959

PASİF KALEMLER31.12.201531.12.201630.06.2017
Raporlama BirimiBin TLBin TLBin TL

BağımsızBağımsızSınırlı
DenetimdenDenetimdenDenetimden

GeçmişGeçmişGeçmiş
ALINAN KREDILER229.942256.675297.091

IHRAÇ EDILEN MENKUL KIYMETLER(Net)122.994143.672158.097

DIĞER BORÇLAR3.6386.0255.762

DIĞER PASIFLER10.44532.222'24.353

ÖZKAYNAKLAR61.46264.91261.656

PASIF TOPLAM"428.481503.506546.959

Şeker Leasing Konsolide Gelir Tablosu

Şirket' in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 ve 31.12.2016 yılları ile sınırlı
denetimden geçmiş 30.06.2016 ve 30.06.2017 ara hesap dönemlerine ilişkin seçilmiş gelir
tablosu kalemlerine aşağıda yer verilmiştir.

Dönem31.12.201531.12.201630.06.201630.06.2017

Ranorlama BirimiBin TLBin TLBin TLBin TL
BağımsızBağımsızSınırlıSınırlı

DenetimdenDenetimdenDenetimdenDenetimden
GeçmişGeçmişGeçmişGeçmiş

ESAS FAALIYET GELIRLERI37.86139.39718.268

_

24.196

FINANSMAN GIDERLERI (-)-26.782-32.215-14.428-19.797

BRÜT KAR/ ZARAR11.0797.1823.8404.399

ESAS FAALIYET GIDERLERI (-)-12.378-20.531-10.286-9.646

DIĞER FAALIYET GELIRLE,Iti130.629121.39642.50288.113
TAKIPTEKI ALACAKLARA ILİSK
KARŞIL1KLAR (-)-14.431-9.800-1.283-2.029

DIĞER FAALAYET GİDERLER1(-)-106.830-91.283-33.120-79.716

NET FAALIYET KE8.0696.9641.6531.121
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SORDOROLEN FAAL1YETLER VERGIONCES1K/Z8.0696.9641.6531.121

SORDOROLEN FAAL1YETLER VERO KARSIL161 (+1-)-1.209-100-395609

SORDOROLEN FAALIYEFLERDÔNEM NET K/Z6.8606.8641.2581.730

ANA ORTAKL1K DIS1(KAR) / ZARAR-19-4-7-6

NET DON EM KARI/ZARARI6.8416.8601.2561.724

Sirket'in 31 Aralik 2015 yil sonu hesap d6nemine ili§kin konsolide finansal tablolan
buna ilikin dipnotlart 27 Subat 2016 tarihinde (http://www.kap.gov.tr/bildirim-
sorgulari/bildin m-detayi.aspx?id=509048), 30 Haziran 2016 hesap dönemine ili$kin konsolide
finansal tablolan 

y
e buna ilikin dipnotlan17 Agustos 2016 tarihinde

(hups://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553533), 31 Aralik 2016 yil sonu hesap dönemine i4kin
konsolide finansal tablolan 

y
e buna i4kin dipnotlan 07 Mart 2017 tarihinde

(https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591676) 
y
e 30 Haziran 2017 hesap dönemine

konsolide finansal tablolan 
y
e buna il§ikin dipnotlan ise 08 Agustos 2017 tarihinde

(https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623370) KAP'ta (www.kap.gov.tr) 
y
e Seker Leasing' in

(www.sekerleasing.com.tr) interne adreslerinde yayimlanmitir.
Son finansal tablo tarihinden itibaren Seker Leasing'in finansal durumu ye

faaliyetlerinde önemli bir

2.8. ihraccInin ödeme giiciinfin degerlendirilmesi kin iinemli olan, ihracciya
son zamanlarda meydana gelm4 olaylar haldonda bilgi

Yoktur.

2.9. ihraccinm grup icerisindeki diger bir $irketin ya da irketlerin faaliyetlerinden
iinemli ölciide etkilenmesi durumunda bu husus hakkmda bilgi

Sekerbank T.A.S. 
y
e grubuna ait irketlerden bin olan Seker Leasing, bankamn yurt ici

ubeleri araciligiyla leasing tanitimi yapmaktadir. Bu durum Seker Leasing' in i0em hacminin
artmasina katkida bulunmaktadir. Dolayistyla, Sekerbank T.A.S.'nin mali durumu 

y
e ube agi

Seker Leasing' in faaliyetlerini etkileyebilmektedir.
Konuya ili§kin aynntili bilgi ihracci bilgi doktimaninin 7.2 nolu maddesinde yer

almaktadir.

2.10. ihraccinin ana faaliyet alanlan hakkinda bilgi
Sirkeein ana faaliyet konusu, ytirtirltikteki mevzuat hilkümleri cerçe

y
esinde yurtici ye

yurtch51 finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmaktir. Leasing, $irketlerin yatinmlarinda
menkul 

y
e gayrimenkul teminine yönelik ihtiyaclanni kamlamada kullanilan orta 

y
e uzun

vadeli bir finansman yöntemidir. Leasing 41emlerinde, yatinm mall leasing irketi tarafmdan
satin alinir 

y
e önceden yatinmci ile kar§ilikli olarak belirlenen §artlar 

y
e sözlemede yer alan

kira plant kar$Iliginda yatinmciya kullandinlir. Yatinmcinin bütün ytikümlülükleri yerine
getirmesine bagli olarak sözle§me dönemi sonunda, sembolik bir bedel iizerinden mülkiyet
kiraciya devredilir.

Konuya ili§kin aynntili bilgi ihracci bilgi doktimamnin 6.1 no'lu böltimiinde yer
almaktadir.

2.11. ihraccmin yonetim hakimiyetine sahip olanlann adi, soyath, ticaret unvani,
n hakimivetinin kavnagi

Adi-Soyadi/Sermayedeki ParKontroliin
Ticaret UnvaniTutar (TL)Oran ($Tedbirler

Sahip Olunan
Sekerbank T.A.S.24.357.73954,13Paylar yeYOKTUR
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Konuya ili$kin aynntili bilgi ihracci bilgi dokiimaninin 12.4 no'lu maddesinde yer
almaktadir.

2.12. Dereeelendirme notu hakkmda bilgi

$eker Leasing uluslararasi kredi derecelendirme kurulu§u JCR Avrasya
Derecelendirme A.$.'den (JCR Eurasia Rating) derecelendirme (rating) hizmeti almaktadir.
JCR Eurasia Rating son olarak diizenlenen 30 Mayis 2017 tarihli raporunda $eker Finansal
Kiralama A.$.'yi ulusal ve uluslararasi dtizeyde yatinm yapilabilir kategorisinde
degerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB+ (Trk)', Kisa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-2
(Trk)' olarak teyit etmitir. Uzun Vadeli Ulusal Notu'na ili$kin gonintimii ise `Pozitif olarak
belirlemi$tir. Diger taraftan, $eker Finansal Kiralama A.$.'nin Uzun Vadeli Uluslararasi
Yabanci Para ve Uzun Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notlan 'BBB-' olarak teyit
Kredi notlannin son durumu apg,idaki gibidir.

Uzun Vadeli Uluslararasi Yabanct Para : BBB- / (Stabil Görüntim)
Uzun Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil Görtintim)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB+ (Trk) / (Pozitif Görüntim)
Kisa Vadeli Uluslararasi Yabanci Para : A-3 / (Stabil Görüntim)
Kisa Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görtintim)
Kisa Vadeli Ulusal Notu : A-2 (Trk) / (Stabil Gonintim)
Desteklenme Notu: 2
Ortaklardan Bagimsizlik Notu: AB
Konuya ili$kin ayrintili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 8.3 no'lu maddesinde yer

almaktadir.

2.13. Garanti hfikiimleri

Yoktur.

2.14. Garantör haklundaki bilgiler

Yoktur.

2.15. Yiinetim kurulu Oyeleri haklunda bilgiler

29.03.2017 tarihinde yapilan Genel Kureda Yönetim Kurulu Oyeleri aynen secilmi$tir. 02.05.2017
tarih ve 2017/025 sayili, 31.05.2017 tarih ve 2017/032 sayili, 30.10.2017 tarih ve 2017/051 sayili
Yönetim Kurulu Kararlan ile yapilan görev dagilimina g6re Yönetim Kurulu Oyelerine ili§kin
bilgiler apgidaki gibidir;

Sermaye
Ad' SoyadiGiireviSon 5 Yilda

ihraegida üstlenditi
Görev Saresi /
Kalan Görev

Pay'

GörevlerSiiresi

Yönetim Kurulu Baskani
ve Murahhas Uye

Yönetim Kurulu
Baskani

3 yil/ 2y114ay
Dr. Hasan Basri

GOKTAN

Yonetim Kurulu Baskan

Canan
AYDINOL(*)

Vekili (Riskin Erken
Saptanmasi ve Kredi

Komitesi Uyesi)

Yönetim Kurulu
' Baskan Vekili3 yil / 2 yil 4 ay-•

(ER YATIRIN1 NIENKUL. )FECERLER A.S.
Gene) koblid0 .0ii
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Yönetim Kurulu eyesiYonetim Kurulu Orhan KARAKA$
Genel Müdur 3 

y11/2 yil 4 ay

Yonetim Kurulu
Yönetim Kurulu eyesi

esi (Kurumsal Osman GOKTAN(Kurumsal DenetimOy
3 yil /2 yil 8 ay--

Denetim Komitesi
Komitesi eyesi)

Oyesi)
Yönetim Kurulu Yonetim Kurulu
Bagimstz Oyesi

Baglinsiz Oyesi (Denetim
(Denetim Komitesi2 yil 10 ay / 2 Yusuf TUNA (**)Komitesi Baskant,-

Kurumsal YonetimBaskant, Kurumsalyil 4 ay
Yonetim Komitesi Komitesi eyesi )

eyesi )
Yönetim Kurulu

Baglinsiz
Mehmet YAVUZYönetim Kurulu2 yil 11 ay / 2 (••)Oyesi(Kurumsal Yönetim

Bagtmstz Oyesiyil 4 ay
-

Komitesi Baskam,
Denetim Komitesi eyesi)

Burak LatifYönetim Kurulu Oyesi /
LAT1F06LU(*)Genet Mild& 

(*) 30.10.2017 tarih 
y
e 2017/051 nolu yönetim kurulu karari lie Canan Aydinol, Riskin Erken Saptanmasi 

y
e Krediler

Komitesine seçilmistir. Yine ayni karar kapsaminda; Cenk Erten, Yonetim Kurulu Murahhas Oyeliginden istifa etmis
olup, Burak Latif Latifoglu, Yönetim Kurulu Oyesi 

y
e Genel Mild& olarak atanmistir.

(**)02.05.2017 tarih 
y
e 2017/025 nolu yonetim kurulu karari lie yönetim kurulu bagimsiz Byeliginden istafa eden üzeyir

Baysal'm yerine Mehmet Yavuz atanmisnr.
(")31.05.2017 tarih ve 2017/032 nolu yönetim kurulu karari lie yonetim kurulu bagimsiz ilyeliginden istafa eden Hikmet
Aydin Simit'in yerine Yusuf Tuna atanmistir.

Konuya i1ikin aynntili bilgi sermaye piyasasi araci notunun 10.2.1 nolu maddesinde
yer almaktadir.

2.16. Bagnnsa denetim 
y

e batunsa denetim kurulup hakkmda

Seker Leasing'in 31.12.2015 
y

e
 
31.12.2016 yil sonu hesap dönemine ait konsolide

finansal tablolarma ilikin bagimsiz denetim raporlan Akis Bagunsiz Denetim 
y

e
 

Serbest
Muhasebeci Mali M4avirlik A.$. tarafindan hazirlanmi olup belirtilen dönemler icin olumlu
gori4veri1mitir. Sirkerin 30.06.2017 hesap dönemine i4kin bagunsiz denetim raporlari ise
DRT Bagimsiz Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Miipvirlik A.$. tarafindan
hazirlanmitir.

Bagimsiz Denetim Kuruluw Adres:

Akis Bagimsiz Denetim 
y

e
 

Serbest Muhasebeci Mali Müpvirlik A.$. (31.12.2015 ye
31.12.2016)

Adres: Kavacik RUzgarli Bahce Mah. Ka
y

ak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul
Sorumlu ortak ba denetci: Orhan Ako

y
a (31.12.2015)

Orhan Akova (31.12.2016)

DRT Bagimsiz Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Mtip
y

irlik A.$. (30.06.2017)
Adres: Ka

y
acik Riizgarh Bahçe Mah. Ka

y
ak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul

Sorumlu ortak ba.,1 denetci: Yaman Polat
II - 



3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1.İhraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili bilgiler
İşbu Özet kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı bulunmadığından bu

kısım daha sonra belirlenecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer

almaktadır.

3.2. Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi
Borçlanma araçlan Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve

tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel
olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Halka arz edilecek borçlanma araçlarının devrine ve serbestçe tedavül edilmesine
ilişkin herhangi bir kısıtlama veya bunlann üzerinde sahibinin haklarını kullanmasına engel
olacak herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

3.4. Ihraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu
hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:

Borçlanma aracı yatınmcılan, ihracı gerçekleştiren Şirketin alacaklısı konumunda olup
ihraççı aktifleri üzerinde alacaklanndan başka bir hakka sahip değildirler; yönetimde yer
alamazlar, alacaklarını tahsil ettikten sonra İhraççı'nın malvarlığı üzerinde bir hak iddia
edemezler, İhraççı'nın karizararından etkilenmezler ve vadesi geldiğinde faiz ve anaparalarını
alırlar. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile
hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer
almaktadır.

3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:

a)Nominal faiz oranı:

İşbu Özet kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı bulunmadığından bu
kısım daha sonra belirlenecektir.

b)Borçlanma aracının vadesi ve itfa planı:

İşbu Özet kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı bulunmadığından bu
kısım daha sonra belirlenecektir.

c)Kupon ödeme tarihleri ile faıizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme
tarihleri:

İşbu Özet kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı bulunmadığından bu
kısım daha sonra belirlenecektir.

d)Faıizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı:
İşbu Özet kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı bulunmadığından bu

kısım daha sonra belirlenecektir.

e)Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı:
İşbu Özet kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı bulunmadığından bu

kısım daha sonra belirlenecektir.
f) Borçlanmp racı sahipleri
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g) Faiz iidemesinin tiirev bir kismnun °Imam durumunda, yatirimm degerinin
dayanak aracm degerinden, özellikle risklerin acik bir sekilde ortaya ciktio durumlarda
nasil etkilendigi hakkmda bilgi: Yoktur.

3.6. Borclanma araclarmm borsada islem görmesine iliskin esaslar lie islem
Orme tarihleri:

Halka arz, ihraci gergekle§en borglanma araglannin Borsa'da i§lem görecegi anlamina
gelmemekte olup, Borsa Istanbul A.$ Kotasyon YonergesPnin 17 nci maddesine
(http://www.borsaistanbul.corn/urunler-ve-piyasalar/duzenlemeler/yonergeler) gore sermaye
piyasasi araglannm sati§r tamamlanan kismi KAP'ta yapilacak duyuruyu takiben Borglanma
Araglan Piyasasinda i§lem gormeye ba§layacaktir. Borglanma araglannin halka arzma ili§kin
dagrtim listelerinin onaylanmast ve yatinmci hesaplanna aktanmint takiben, BIAS tarafindan
belirlenecek tarihten itibaren Borsa Istanbul Borglanma Araglan Piyasasenda i§lem gormeye
ba§lamasi beklenmektedir.

Konuya ili§kin aynnttli bilgi sermaye piyasast araci notunun 6.1 no% maddesinde yer
almaktadir.

4. RISK FAKTORLERI

4.1. ihraccum borclanma araclarma iliskin yfikümliilöklerini yerine getirme
gficiinii etkileyebilecek riskier
Kredi riski; Kredi riski, kar§ilikli ili§ki iginde olan taraflardan birinin bir finansal araca ili§kin
olarak yapilan sözle§me gereklerine uymayarak yiikiimliihigunii yerine getirememesi sonucu
diger tarafin finansal agiclan zarara ugramasi riskidir. ili§kide oldugu taraflar ile yapilan
sözle§melerde, ili§kili taraflann sözle§me gereklerine uymayarak yiikörnlillogünü kismen veya
tamamen zamaninda yerine getir(e)memesi durumunda $eker Leasing maddi kayiplara maruz
kalabilir. 30.06.2017 tarihi itiban ile sinirli denetimden gegen finansal tablo dipnotlannin 7
No11.1 ba§liginda belirtildigi üzere Sirketin takipteki vadesi gegen alacaklannin toplami 68,4
milyon TL olup, bu alacaklar igin 45,5 milyon TL kar§ilik aynlmi§ttr.
Piyasa riski; Alm satim hesaplannda izlenen finansal araglara ili§kin pozisyonlann degerinde,
piyasa fiyatlanndaki hareketlilige bagli olarak meydana gelebilecek degi§ikliklerden dolayi
$irket'in maruz kalabilecegi zarar olasiligichr. $irket; para piyasalan ve sermaye piyasalan
araglannm alimi ve satimi lie geri alim veya tekrar satim taahhalti i§lemleri, efektif de dahil
kambiyo i§lemleri, kiymetli maden ile bunlara veya emtiaya dayali sözle§melerin alimi ve
satimi i§lemlerine bagli olarak piyasa riskine maruz kalabilmektedir.
Likidite riski; Likidite riski genel olarak, bir kurulu§un net finansman ihtiyaglanni
saglayamama riski olup, finansman kaynaklannin bulunamamasina sebep olabilen piyasa
bozulmalan ile lcredi derecesindeki dO§O§lerden kaynaklanabilir. Söz konusu risk, hem
finansman maliyetlerindeki beklenmeyen arti§lara ili§kin risk ile Seker Leasing'in pasiflerinin
vade tarihlerini aktiflerininkilere uygun §ekilde yapilandiramama riskini, hem de likidite
baskilan nedeniyle odeme yilkümlültiklerini zamaninda ve makul bir fiyat üzerinden
kar§ilayamaz dururnda olma riskini igermektedir. Seker Leasing, yurtigi bankalar ve finans
kurulu§lanndan krsa, orta ve uzun vadeli fon temin etmektedir. Sirket, varliklardaki arti§in
fonlanamamasi ve vadesi gelmi§ yiiktimliilükleri kar§rlayamamasi nedeniyle zor durumdan
kalabilir. Sirketin likit olmayan piyasalarda yaptigr i§lemlerde kar§fla§rlabilecek sorunlar
Sirkeein finansal durumunu olumsuz yonde etkileyebilir.
Faiz oram riski; $irket'in sabit ve degi§ken faiz oranlan üzerinden borglanmast, Sirket'i faiz
°rani riskine maruz birakmaktachr. Sirketin 30.06.2017 tarihi itiban ile finansal kiralama
alacaklannin tamami sabit faizli iken, alinan lcr-dilerin 103,2 milyon TL'Iik ve ihrag edilen
borglanma araglannin 69,9 milyon TL'Iik lu • i degi§ken faizli geri kalam sabit faizli kredi ve
borglanma aragl r ct.I.Q13,4maktadir. Sir .-<kullarrmi§ oldugm lcxe4i1g4109301p614 _. 1§A1514u
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fonlann vadeleri 
y
e para birimi dagiliminm farkli olmasi nedeniyle faiz ve fiyat degi§im riski

ta§imaktadir.
Kur riski; Yabanci para cinsinden i§lemler, kur riskinin olu§masina sebebiyet vermektedir.
Döviz cinsi pozisyonlann degerlerinde, döviz kurlanndaki hareketlere bagli olarak meydana
gelebilecek degi§ikliklerden dolayi Sirkerin maruz kalabilecegi zarar olasiligichr. $irket
faaliyetlerinin 

y
e finansman anla§malannin nakit aki§larinin sonucunda ortaya cikan kur riski

nedeniyle zaman zaman döviz tarev i§lemleri yapmaktadir.
Sermaye riski; $irket'in mevcut faaliyetlerini siirdiMirken finansal kapplara kar§in yeterli
miktarda sermayeye sahip olmamasi riskidir. 30.06.2017 tarihi itibariyle $irketin
Ozkaynak/Aktif °rani % 11,27 (31.12.2016: % 12,89; 31.12.2015: % 14,34), seviyesinde
bulunmaktadir. Buna kar§ilik §irketin Toplam Borç/Toplam Aktif Orani % 88,73 (31.12.2016:
% 87,11; 31.12.2015: % 85,66) seviyesinde bulunmaktadir. $irketin yabanci kaynaklannin
yiiksek seviyede olmasi sermaye yeterliligi açisindan risk ta§imaktadir.
Operasyonel risk; iç sareglerin, sistemlerin veya insan kaynaklannin yetersizliginden ya da
deprem, yangin 

y
e sel gibi felaketlerden veya terör saldirilan gibi di* etkenlerden dolayi

$irket'in maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. $irket bu olaylardan kaynaklanan operasyonel
riskier nedeniyle maddi kayiplara maruz kalabilir.
itibar riski; Mii§teriler, ortaklar, ralcipler 

y
e denetim otoriteleri gibi taraflann $irket

hakkindaki olumsuz dii§tinceleri ya da yasal diizenlemelere uygun davranilmamasi sonucu
kamuoyunda $irket'e duyulan glivenin azalmasi ya da negatif kamuoyu olu§masindan dolayi
Sirkeein maruz kalabilecegi zarar olasiligidir. Sirkete duyulan giivenin azalmasi dolayisiyla
§irket maddi kayiplara maruz kalabilir.
Strateji riski; Buyume stratejisinin gergekle§tirilmesinde, firsatlann belirlenememesi, $irket
faaliyetlerini etkileyebilecek olasi tehditlerin yeterince degerlendirilememesi, buytime için
gereken (mali, fiziki, bewri 

y
e teknik) altyapunn 

y
e organizasyon yapismin yetersizligi

unsurlarmdan dolayi Sirkeein maruz kalabilecegi zarar

4.2. Diger riskier hakkindaki temel bilgiler

Mevzuat riski; Tiirkiye'de yerle§ik, Tiirkiye kanunlan 
y
e mevzuatina tabi olan Seker Finansal

Kiralama A.$2nin kontrolii di§inda, gelecekte kanunlarda ve mevzuatta yapilacak degi*iklikler
sektörti etkileyeceginden Sirket'in faaliyetleri 

y
e finansal sonuclan üzerinde dogrudan veya

dolayli etki olu§turabilir.
Finansal Kiralama Faaliyet Ortamt Riski; Faaliyet ortami riski, hacim, marj 

y
e giderlerdeki

dalgalanmalardan ve Sirkee in faaliyet gösterdigi ortamdaki rekabetten kaynaklanan faktörlerin
Sirkeein faaliyetlerini olumsuz etkilemesi riskidir. Sirkeein mii§terileri pek gok sektörde
faaliyet göstermekle beraber, genel olarak bakildiginda bu mil§teriler leasing hizmetine yatinm
harcamalan için ihtiyag duymakta olup, yatinm harcamalan da genel ekonomik durum ile
dogrudan baglantili olarak seyretmektedir. Bu açidan global ekonomideki yava§lamanin etkisi
veya dogrudan tilkemizde ortaya çikabilecek olumsuz ekonomik ko§ullar sebebiyle Sirkeein
muterileri yatmm planlanni erteleme veya iptal etme yoluna gidebilirler. Bu durum Sirkeein
faaliyet hacmini olumsuz etkileyebilir. Aynca, Sirkeein leasing sektörtinde rekabet içinde
oldugu §irketlerin veya leasinge alternatif kredi ürunleri saglayan bankalar 

y
e diger finansal

kurulu§lann pazar paylanni artirma cabalan sonucu fiyatlamalarda olu§abilecek baski
sektördeki marjlar iizerinde olumsuz etkiye yol açabilir. $irket, fiyatlanni sektörde olu§abilecek
fiyat baskilan neticesinde düürUrse kar marji kayiplanna, dii§tirmedigi takdirde ise pazar payi
kayiplanna maruz kalabilir.
Global Kredi Piyasalarindan Kaynaklanan RI ler; Bazi iilkelerin kredi itibanna yönelik
artan endi§eler, global n arak borglanma maliy

,
 erinin artmasina yol açabilirken, di§ piyasalar

kaynakli ekonomiiilkemiz eke 'Omisinde de ya
y
aslamaya yol açabilir. Bu durum,
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Sirkeein hem finansman maliyetlerine, hem de i hacmine olumsuz yansiyabilir. Bu ttir
olumsuz yansimalar, Sirkeein faaliyet karliligi, likiditesi 

y
e finansman maliyetlerinde olumsuz

etkilere yol açabilir.

4.3. ihrac edilecek borclanma araelarma iliskin riskier haklundaki temel bilgiler

Piyasa riski: ikincil piyasada i0em gören borçlanma arnlannin fiyatlan, piyasa faiz
oranlanndaki dalgalanmalara bagh olarak deg4en1ik gösterebilir. Borclanma araçlan ihra9
edildikten (satildiktan) sonra, bu araclann faiz oram Seker Leasing' in operasyonel sonwlanna,
faaliyet gösterilen sektördeki gelimelere, ilgili mevzuata yönelik diizenlemelere 

y
e ekonomik

beklentilere bagli olarak, i*bu duyuru ile ilan edilen faiz orarundan farkh olarak ikincil piyasada
belirlenecektir. Aynca, son yillarda kiiresel piyasalarda yapnan dalgalanmalann yeniden
yapnmasi halinde ihraç edilecek borçlanma araçlarinin piyasa fiyatr, ihramdan bag,imsiz
olarak olumsuz etkilenebilir. Böylece bowlanma araçlannin itfa tarihine kadar olan degeri, faiz
oranlanndaki degiikliklere bagli olarak degiwbilecektir.
Odememe riski: ihraccinin temerrade di4mesi 

y
e vade tarihindeki yiiktimliiltigilnii yerine

getirememesinden kaynaklanan risktir. Bu durumda borçlanma araci yatinmcismin yatirdigi
anaparayi 

y
e
 

faizi n i kaybetme riski mevcuttur. Ihrac ed i lecek borçlanma araclan TMSF'na
ve/veya YTM'ye tabi hir aran olmayip, TMSF'nin ve/veya YTM'nin herhangi bir tazmin
yiiktimliiltigii bulunmamaktadir.
Likidite riski: Borvlanma araçlannin sati sonrasinda BIAS'in ilgili pazannda kote olaralc
i0em görmeye b4amasi beklenmektedir; ancak borçlanma araclan igin aktif bir alim-satim
piyasasr olumayabilir. Ihram kredi durumundan bagimsiz olarak alici 

y
e saticilann piyasaya

katiliminin di4mesi sebebiyle i0em hacimlerinin dilmesi 
y
e piyasa derinliginin yetersiz

kalmasr ihraca il4in likidite riskini ortaya çrkarabilir. Likidite riski borclanma araçlarimn
vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatinmcflar için bowlanma araçlanni
istedikleri an satamamalan ya da ederinden di4iik bir fiyata satmalanna yol açabilir.
Mevzuat Riski: Bor9lanma araçlannin halka arz edildigi donemden sonra yasal mevzuatta ve
diizenleyici otoritelerin dtizenlemelerinde meydana gelen degi§iklikler, boçlanma araçlannin
ikincil piyasadaki degerinin di4mesine veya vade sonunda elde edilecek faiz gelirinin
azalmasina neden olabilecektir.
Borclanma araclarmin Likiditesinin Vatiruncinin Elinde Bulunan Tutara Bagli Olarak
Kisitlanmasi Riski: Ihraç edilecek bor9lanma araçlannin i0em görecegi piyasada yapilacak
i0em miktarlan ile ilgili minimum 

y
e maksimum emir bilyiikliikleri bulunmaktadir.

Ytirtirltikteki minimum ve maksimum nominal emir bilytikliikleri kapsammda Seker Leasing
borçlanma araçlari igin 10.000 TL minimum 

y
e 10.000.000 TL maksimum nominal emir

btiyakliikleri gecerli olacaktir. Yatinmcinin halka arzdan sonra sahip oldugu bor9lanma
araglannm bu alt limitlerin altinda kalmasr durumunda borçlanma araçlan bu piyasada satilmasr
imkansiz hale gelebilir.
Vergi Riski: Borçlanma araçlannin gelir 

y
e alim/satim kazarwlan sermaye piyasasi araci

notunun 9 no'lu maddesinde Kiklanan vergilendirme esaslanna tabidir. Bu esaslardaki
degiimlere bagh olarak yatinmcilann elde edecegi net getiriler degiwbilir 

y
e buna bagli olarak

bor9larima araçlannin fiyatinda degiiklikler olabilir.
Tasfiye Durumunda Borclanma Aravlannin. Diger Alacaklara Gore Siralamasindan
Kaynakianan Risk: Bowlanma araçlan, Icra 

y
e Iflas Kanunu hilkiimleri bakimindan adi borç

le
senedi hiikiimlerine tabidirl r.
Konuya il4in aynntilj bi i ihraççi bilgi do'inin 4., sermaye piyasasr araci notunun ise
2. böltimiinde yer alrrAkt dir. y
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5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

5.1.Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri
Halka Arzın Gerekçesi

Şirket mevcut durumda öz sermaye ve banka kredileri ile yaratılan kaynaklara,
sermaye piyasalarından borçlanma aracı ihracı yöntemi ile yeni bir fon temininin
eklenmesi sonrasında pasif yapısını çeşitlendirecek ve ağırlıklı olarak yatırım malları
fınansmanında kullanılan bu kaynakları uygun maliyet ve vade ile müşterilerine aktarmaya
devam edecektir. Ayrıca, yurtiçindeki tasarruf sahiplerine Hazine'nin ihraç etmiş olduğu
devlet iç borçlanma senetlerinin getirisinin üzerinde bir getiri elde etme imkanı sunularak
sermaye piyasalarındaki ürün çeşitliliği ve derinliğinin artmasına da katkı sağlanacaktır.
Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketin 150.000.000 TL nominal tutarmdaki ihraç tavanı kapsamında elde edeceği
toplam fonun °/040'ının kısa vadeli kredi ve vadesi gelecek finansman bonosu/tahvillerin geri
ödemelerinde kalan °/060'ının ise yeni leasing işlemlerinin finansmanında kullanılması
planlanmaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde yer
almaktadır.

5.2. Halka arza ilişkin temel bilgiler
İşbu Özet kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı bulunmadığından bu

kısım daha sonra belirlenecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no'lu maddesinde yer

almaktadır.

5.3. Menfaatler hakkında bilgi

Borçlanma araçlarının halka arzında aracılık yapacak olan Şeker Yatırım aracılık
sözleşmesi çerçevesinde komisyon geliri elde edecek olup bunun dışında, ihraçtan menfaati olan
başka bir danışman, kurum veya kuruluş bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğrudan veya dolaylı
olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunan danışman, kurum yaya
kuruluş bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 nolu maddesinde yer
almaktadır.

5.4. Halka andan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında
bilgi

Borçlanma araçlarına ilişkin vergilendirme esasları sermaye piyasası aracı notunun
'Borçlanma Araçları İle ilgili Vergilendirme Esasları' başlıklı 9. Maddesinde belirtilmiştir.

İşbu Özet kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı bulunmamakta olup,
yatırımcıdan talep edilecek komisyon ve benzeri giderler daha sonra belirlenecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.6. no'lu maddesinde yer
almaktadır.
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