
Gedik Yatırım Menkul Degerler Anonim Sirketi

Özet

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca....../....../2020 tarihinde onaylanmıstır.
Ortaklıgımızın 600.000.000 TL tutarındaki ibrac tavam kapsamindaki borclanma

araglarının halka arz edilecek.................. TL’lik kısmının satısınailiskin özettir. Halka
arz edilecek borclanma araclarma fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı
oes eeeeseseeees TL’ye kadarartinilabilecektir.

Ozetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffülü
anlamına gelmeyece$igibi, söz konusu borclanma araclarma iliskin bir tavsiye olarak da
kabul edilemez. Bu ózet cergevesinde ihrac edilecek borclanma araclarma iliskin ibraççmm
yatirumcilara kars1 olan ódeme yükümlülügü, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu
tarafindan garanti altma almmamustir. Ayrica halka arz edilecek borclanma araclarının
fiyatının belirlenmesinde Kurul’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihragcı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte gecerli bir
izahnameolusturur ve ihraggı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan
bilgilerin ózetini igerir. Bu nedenle, özet izahnameye giris olarak okunmalı ve halka arz
edilecek borglanma araclarina iliskin yatırım kararları ihraggı bilgi dokümanı, sermaye
piyasasi araci notu ve ézetin bir biitiin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özetile birlikte incelenmesi gereken ihraccı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası
aracı nofu aynı zamanda halka arzda satısa aracılık edecek ortakhgimizin www.gedik.com
adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr)
.../.../2019 tarihinde yayımlanmıstır. Ayrıca basvuru yerlerinde incelemeye acık
tutulmaktadır.

SPKn’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi olusturan belgeler ve bu belgelerin
eklerinde yer alan yanlıs, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihrascı
sorumludur. Zararm ihraccidan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin acikea belli
olması halinde; halka arz edenler,ihraca aracılık eden yetkili kurulus, varsa garantör ve
ihracemın yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar
kendilerine yükletilebildigi öleüde sorumludur. Ancak, izahnameyi olusturan diger
belgelerle birlikte okundufu takdirde ózetin vamltici, hatah veya tutarsiz olması durumu
hari¢ olmak iizere, sadece dzete bagh olarak ilsililere herhangi bir hukuki sorumluluk
yüklenemez. Bagımsız denetim, derecelendirme ve degerleme kurulusları gibi izahnameyi
olusturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kisi ve kurumlar da
hazırladıkları raporlarda yer alan yanlıs, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri
cercevesinde sorumludur.
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1. OZETIN SORUMLULUGUNU YUKLENEN KISiLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve górevimiz cercevesinde bu ózette ve
eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kismmlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeÿe
uygun oldugunu ve özette bu bilgilerin anlamını degistirecek nitelikte bir eksiklik
bulunmamasi için her türlü makul özenin gösterilmis oldugunu beyan ederiz.

 

 

 

  

  
 

 

  

 

Thrace

Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. Yetkilisi

T. Metin Ayisik Onur TOPAC Sorumlu Oldugu Kısım:
Genel Müdür CEO

Í YN OZETÍN TAMAMI

Halka Arza Aracilik Eden Yetkili Kurulus

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. Yetkilisi

T. Metin Ayisik Onur TOPAC Sorumlu Oldugu Kisim:
Genel Miidiir CEO

L 4 OZETIN TAMAMI 
 

2. THRACCTYA ILISKiN BILGILER

2.1.Ihraggmınticaret unvanı

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.

2.2. Ihragcının hukuki statüsü, tabi oldugu mevzuat, ihraccının kuruldugu ülkeile iletisim bilgileri

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. 02.05.1991 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarınatabi olarak
Türkiye’de süresiz olarak kurulmus bir anonim sirkettir. Sirketin merkezve fiili yönetim adresi Ofis
Park Maltepe Altaygesme Mah. Camlı Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe, Istanbul’dur.

Sirketin iletisim bilgileri asaÿida yer aldızı gibidir.
 

Telefon ve Faks Numaraları : |Telefon : (216) 453 00 00
Faks _: (216) 377 11 36
  Internet Adresi    www.gedik.com
 

Konuyailiskin ayrinthbilgi ihragg: bilgi dokiimaninin 5.1.4 no’lu maddesinde yer almaktadir.

 

 



2.3. Ihragcıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli egilimler

Yoktur.

2.4. Ihraccimn dahil oldugu grup ve grup icindeki konumu hakkinda bilgi
1991 yilinda Gedik Holding A.S.*nin bir istiraki olarak faaliyete baslayan Gedik Yatirim, 8 Ocak 2014 tarihi
itibariyle ortaklık yapisindaki degisiklik sebebiyle Gedik Holding A.S.’nin istiraki olmaktan cikmistir. Grup
içinde Gedik Yatırım Holding A.S.’nin istiraki konumunda olan Gedik Yatırım, baglı ortaklıgı Marbas
Menkul Degerler A.S.’nin yönetimini elinde bulundurmaktadır.
Sirketin amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye
piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Gedik Yatırım bir aracı kurulusun alabilecegi tüm yetki belgelerine
sahiptir. Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmis olan yetki belgelerimiz (Alım Satım Araciligi, Halka Arza
Aracilik, Kredili Menkul Kiymet, Aciga Sats, Ódiing Alma ve Vermeizin Belgesi, Portföy Yöneticiligi,
Yatırım Danısmanlıgı, Kaldıraclı Alım-Satım islemleri Yetki Belgesi ve Türev Aragların Alım Satımına
Aracılık) 6362 sayılı SPKn ve IU-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere [liskin
Esaslar Tebligi uyarinca, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan basvuru ile yenilenmis ve Kurulca “genis
yetkili” yatırım kurulusu olarak sınıflandırılarak asagidaki yer verilen yatirim hizmet ve faaliyetlerinde
bulunmasinaizin verilmistir. (28.07.2015 tarih ve 2015/19 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı)

Islem Aracılıgı Faaliyeti, Portföy Aracılıgı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiligi Faaliyeti, Yatırım
Danısmanlıgı Faaliyeti, Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En Iyi Gayret Araciligi),
Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama)

Gedik Yatırım, A ve B tipi olmak üzere sekiz yatırım fonunun kurulusunu yapmıstır. Türkiye genelinde
izahnametarihiitibariyle Gedik Yatırım, baglı ortaklıgı Marbas Menkul Degerler A.S.’nin 5 subesiile birlikte
toplam 43 subesiile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gedik Yatırım’ın finansal tablolarında asagidaki tabloda belirtilen Marbas Menkul Degerler A.S. sirketi
konsolide edilmektedir.

Marbas Menkul Degerler A.S. Sermaye Piyasası Faaliyetleri 25.000.000

|

99,997
 

 

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 7.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

2.6. Thrace bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara iliskin bagimsiz denetim raporlarma
sart olusturan hususlar hakkında aciklama:

Ïhraçç1 bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara iliskin bagimsiz denetim raporlarinda gart
olusturan hususlar bulunmamaktadır.

 



2.7. Segilmis finansalbilgiler ve faaliyet sonuclar:

   

 

  

 

 

 

 

    A oplami

Kisa Vadeli Yükümlülükler

     

   
  
   

a           

Dönen Varlıklar 1.056.391.404 | 610.

-Nakit ve nakit benzerleri 267.510.517 247.683.714

-Ticari Alacaklar 546.792.961 287.087.247

Duran Varlıklar 58.011.275 21.975.524
-Maddi Duran Varlıklar 19.629.549 9.956.565

   
  

 

510.160.641.
 

 

923.434.508
-Finansal Borglar 222.629.663 133.214.706
-Ticari Borglar 663.785.653 364.301.907
 

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ozkaynakla
Ana Ortakliga Ait Ozkaynaklar

  
         

 

20.394.793

     

 

170.399.035|

4.626.455

117.702.298
    
 Sürdürülen Faaliyetler Dónem
Karı/Zararı  64.309.761 28.269.674   
Sirketimizin mali tablo ve dipnotlarına www.gedik.com ve www.kap.org.tr adresinden ulasılabilmektedir.
Ortakligimizin finansal durumu ile faaliyetlerinde ónemli olumsuz degisiklikler olmamıstır. “Bagımsız
denetimden gegmis son finansal tablo dönemi olan 31.12.2019 dan itibaren sirketimizin finansal durumuile
Jaaliyetlerinde önemli olumsuz degisiklikler olmadıgını beyan ederiz.”

2.8. Ihragcının ödeme gücünün deÿerlendirilmesi için önemli olan, ihraccıya iliskin son zamanlarda
meydana gelmis olaylar hakkında bilgi

Yoktur.

2.9. Ihraggmın grup icerisindeki diger bir sirketin ya da sirketlerin faaliyetlerinden önemli ölgüde
etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

Yoktur.

2.10. fhraççmin ana faaliyet alanlari hakkindabilgi

Sermaye piyasalarında hizmet veren Gedik Yatirim, Borsa Istanbul A.S. Pay Piyasasi, Borglanma Aragları
Piyasası, , Uluslararası Tahvil Pazarı , Vadeli Íslem ve Opsiyon Piyasası ile Kaldıraclı Alım Satım
Islemleri’nde aracılık hizmeti vermektedir.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi ihraggı bilgi dokümanının 6.1 no’lu bölümünde yer almaktadır.

2.11. Ihraccınm yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin
kaynagı
Yoktur.

 



2.12. Derecelendirme notu hakkindabilgi

2013 yili Mart ayinda uluslararasi kredi derecelendirme kurulusu JCR Eurasia Rating tarafindan Gedik
Yatırım’a iliskin kredi derecelendirme galısması yapılmıstır. Calısma 29 Mayıs 2013 ve 02 Nisan 2014, 7
Nisan 2015, 30 Mart 2016, 30 Mart 2017 ve 4 Nisan 2018 tarihlerinde yeniden gözden gegirilmistir. 11 Nisan
2019 tarihindeki gözden gegirmeye göre JCR, GEDIK YATIRIM’ın konsolide yapisi’nin gézden gecirilmesi
stirecinde; uzun Vadeli Ulusal Notunu “AA- (Trk)” seviyesinden “AA (Trk)” seviyesine revize etmis,
görünümünü ise “Stabil” olarak belirlemistir. Uluslararası Yerel ve Yabancı Para cinsinden uzun vadeli
notlarını ise “BBB-“ olarak görünümlerini ise “stabil“ seviyesinden ”negatif” seviyesine revize etmistir.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasasıaracı notunun 8.3 no’lu maddesinde yer almaktadır.

2.13. Garanti hükümleri

Yoktur.

2.14. Garantör hakkındaki bilgiler

Yoktur.

2.15. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler

  
    
 

 

   

Erhan Topac Yönetim Kurulu Bas
Onur Topa¢ Y6netim Kurulu Baskan Vekili/CEO
T. Metin Ayisik Genel Miidiir/Y6netim Kurulu Üyesi
Ülkü Feyyaz Taktak Bagimsiz Uye 
 

Sirket yönetim kurulu üyeleri 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2018 yılı olagan genel kurultoplantısında
3 yıl süre ile görev yapmak üzeresegilmislerdir.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi ihraggı bilgi dokümanınım 10.2.1 no’lu maddesindeyer almaktadir.

2.16. Bagimsiz denetim ve baÿimsiz denetim kurulusu hakkindabilgi

Sirketin 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle hazirlanan konsolide finansal tablolarin 2019 yılı
tabloları Arkan Ergin Uluslararası Bagımsız Denetim A.$. tarafindan hazirlanmis olup, Ak Bagimsiz Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S. tarafından ise 2018 yılı tabloları bagımsız denetime tabi tutulmus
olup, söz konusu bagımsız denetim görüsleri olumludur.

Bagimsiz denetim kurulusu hakkindakibilgi asagida sunulmaktadır;

 

 

  

Unvani :| Arkan Ergin Uluslararasi BaSimsiz Denetim A.S.
Adresi Stimer Sokak Maslak Office Building No:4, Kat-2, 34485

Sisli/Istanbul

Sorumlu Ortak Basdenetci Eray Yanbol    
Sirketin, 31.12.2019-31.12.2018 tarihli finansal raporlan hem www.kap.org tr hem de
www.gedik.com adresinde incelemeye acik bulunmaktadur.

  



3. IHRAC EDILECEK BORCLANMA ARACLARINA ILISKIN BILGILER
31. Ihrag edilecek borelanmaaraglarıileilgili bilgiler

Dokümanın onay tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan ihrag bulunmadıgından, bu maddeicerigi
daha sonra ihracın baslatılacagı özette belirlenecektir.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermayepiyasasıaracı notunun4. bölümünde yer almaktadır.

3.2. Borglanma araclarmin hangi para birimine góre ihrac edildigi hakkinda bilgi

Borglanmaaragları Türk Lirası cinsinden satisa sunulacaktir.

3.3. Halka arz edilecek borclanma araclari üzerinde, borclanmaaracının devir ve
tedavülünü kısıtlayıcı veya borclanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak
kayıtların bulunup bulunmadiginailiskin bilgi:

Ihrag edilecek borglanma araglarının devrine ve serbestge tedavül etmesine iliskin herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır. Ihrag edilecek borglanma araglarının üzerinde sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak
kayıt bulunmamaktadır.

3.4. Ihrac edilecek borglanmaaraglarının yatırımcıya sagladıgı haklar, bu hakların
kullanım esasları ve bu haklarailiskin kısıtlamalar ile derecelendirmenotları:

Borglanmaaracı yatırımcıları, ihracı gergeklestiren Sirketin alacaklısı konumunda olup GEDIK YATIRIM
aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) baska bir hakka sahip degildirler. Yatırımcılar, ihra¢
edilecek borglanmaaragları icin belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme
günü almaya hak kazanacaklardır.

Borglanmaaracı sahibi finansman bonosu/tahvil satin almakla sadece GEDIK YATIRIM'a faiz karsiliginda
bor¢ vermis olmaktadir. GEDIK YATIRIM’in kar veya zarar riskine katilamaz.

Itfa ödemesi topluca üye bazında, üyelerin Takasbank nezdinde mevcut olan cari hesaplarına Takasbank
aracılıdı ile aktarılacaktır. Itfa ödemesinin yatırımcı hesaplarına aktarım islemleri üye kuruluslar tarafından
yapılacaktır. |

Konuya iliskin ayrmüh bilgi sermaye piyasasi araci notunun 4.6 no’lu maddesinde yer almaktadir,

3.5. Nominal faiz orani ve ödenecekfaize iliskin esaslar:

a) Nominal faiz oranı:
Dokiimanin onay tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan ihrag bulunmadigindan, bu madde
igerigi daha sonra ihracın baslatılacagı özette belirlenecektir.

b) Borglanmaaracının vadesi veitfa planı:
Dokümanın onay tarihi itibariyle gerceklestirilmesi planlanan ihrag bulunmadigindan, bu madde
igerigi daha sonraihracın baslatılacagı özette belirlenecektir.

c) Kupon ödemetarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye baslanacagı, son ödemetarihleri:
Dokümanın onay tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan ihrag bulunmadıgından, bu madde
igerigi daha sonra ihracin baslatılacagı özette belirlenecektir.

d) Faizin degisken olmas: durumunda, dayandıgı gösterge faiz oranı

   



Dokiimanin onay tarihi itibariyle gerceklestirilmesi planlanan ihrag bulunmadigindan, bu madde
igerigi daha sonra ihracin baslatılacagı özette belirlenecektir.

e) Halka arz edilecek borglanmaaraslarının yıllık getiri oranı
Dokümanın onay tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan ihrag bulunmadıgından, bu madde
igerigi daha sonra ihracin baslatilacag: özette belirlenecektir.

: f) Borclanmaarac1 sahipleri temsilcileri hakkinda bilgi

Dokiimanin onay tarihi itibariyle gerceklestirilmesi planlanan ihrag bulunmadigindan, bu madde
içerigi daha sonra ihracın baslatılacagı özette belirlenecektir.

g. Faiz ödemesinin türev bir kısminın olması durumunda, yatırımın degerinin dayanak
aracın degerinden, özellikle risklerin acık bir sekilde ortaya gıktıgı durumlarda nasıl etkilendigi
hakkındabilgi

Dokiimanin onaytarihiitibariyle gerceklestirilmesi planlanan ihrag bulunmadıgından, bu madde
igerigi daha sonra ihracın baslatılacagı özette belirlenecektir.

3.6. Borglanmaaraclarının borsada islem görmesineiliskin esaslar ile islem görmetarihleri:
Halka arz edilen borglanma araglarının satısı tamamlandıktan sonra, BIAS Mevzuatı’nın ilgili hükümleri
gercevesinde BIAS Genel Müdürlügü’nün verece$i olumlu kararını takiben BIAS’ın Borglanma Aragları
Kesin Alım Satım Pazarında islem görmeye baslaması beklenmektedir.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasasi araci notunun 6.1 no’lu maddesinde yer almaktadir.

4. RISK FAKTÖRLERI

4.1. Ïhraççmm borclanma araglarına iliskin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü
etkileyebilecek riskler

4.1.1. Piyasa Riski:

a)Yabancı Para Riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dısı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya gıkan kur
hareketlerinden kaynaklanacak etkilereiliskin risktir. |

31 Aralık 2019 ve 31 Aralik 2018 tarihi itibarıyla Sirket’in yabancı para cinsinden varliklarim ve
yükümlülüklerini özetleyen finansal durum tablosu asagida belirtilmistir:

Doviz cinsinden varliklar 33.039.803 21.209.185
Döviz cinsinden yükümlülükler (TL) 2.408.561 1,945,932

Dóviz riski (TL) 20.717.056 11.414.288

 

Döviz kurlarmda meydana gelebilecek ani degisiklikler, hisse senetleri piyasasi ve vadeli islemler piyasasinda
yabancı yatırımcı payının yüksek olması nedeniyle piyasa göstergeleri üzerinde olumsuz etki yaratma riskine
sahiptir. Böyle durumların sonucundaSirket’in finansal durumu olumsuz etkilenebilir.

  



b) Faiz Oranı Riski
Faiz orani riski, faiz oranlarmda meydana gelen dalgalanmalarin Sirket’in faize duyarlı varlıkları üzerinde
meydana getirebilecegi deger düsüsü olarak tanımlanır. Piyasa faiz oranlarmdaki degismelerin finansal
aragların fiyatlarında dalgalanmalara yol acması, Sirket'in faiz oran: riskiyle basa gikma gerekliligini dogurur.

c) Fiyat Riski:
Grup, portföyünde bulunan paylarda meydana gelebilecek fiyat degisimlerinin yol agacag1 pay fiyat riskine
maruz kalmaktadır. 31.12.2019 tarihi itibariyle BIST’de islem gören bu paylarda %10"luk bir artis/azalis
olmasi ve diger tiim degiskenlerin sabit tutulması durumunda, Grup’un net kar/zararında 11.897.307 TL artis
/azalıs olusmaktadır (31.12.2018: 2.504.114 TL’dir).

4.1.2. Kredi Riski:
Gedik Yatırım, bireyler ve sirketler adına yatırım hizmetleri faaliyetlerinde bulunmakta ve danısmanlık
hizmeti vermektedir. Faaliyetleri arasında, gesitli menkul kıymet alım-satım islemleri de bulunmaktadır.
Sirket'in kredi riski agırlıklı olarak ticari alacaklar, menkul kıymetler, vadeli mevduatlar ve borsa para
piyasası alacaklarından olusmaktadır.

a) Kredilendirmeriski:
Kredilendirme asamasında uygun olmayan kredilendirme kararlarının alınması riskidir. Yetersiz istihbarat,
mali tahlil veya fizibilite galısmaları sonucu veya öngörülemeyen sebeplerden dolayı Sirket kredilendirme
kararları sonucu zarara ugrayabilir.

b)Teminat Riski:
Bir kredinin giivencesi olarak alinan teminatlarm kredide olusabilecek bir ödememe/ödeyememe halinde
Sirketin bu teminatı paraya gevirmesi asamasında teminatın krediyi karsilayamamasi ve sirketin zarara
ugraması mümkünolabilir.

c) Izleme Riski:
Kredide maruz kalınan riskin yeterince izlenememesi, kötüye giden kosulların veya kredi unsurlarının erken
fark edilemeyip tasfiye edilememesinden dolayı zarara ugranilmasi olasiligidir.

4.1.3 Likidite Riski:

Likidite riski, bir isletmenin borglarından kaynaklanan yükümlülüklerini, nakit veya baska bir finansal arac
vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanmasıriskidir.

4.1.4. Ana Ortak/Ortaklar ve Istirak Riski:
Istirak riskleri góz önüne alindiginda; Sirket’in finansal tablolara konsolidasyon dolayısıyla etkisi önemli baglı
ortaklıklarının risklerinden bahsetmek gerekmektedir. Bunların dısında, her sirketin maruz kalabilece$i sekilde
konsolidasyona dahil baglı ortaklıklarımızın faaliyet yetkilerinin ilgili kamu otoritelerince iptal edilmesi de
genel bir risk olarak degerlendirilebilir. Diger taraftan Sirketin ana ortagi Hakki Gedik ve Erhan Topag’ın
sahsıyla ilgili olusabilecek, itibarı zedeleyici durumların olması, Sirketin yatırımcılarına ve ortaklarına
olumsuz yönde yansıyabilir. Bu durum,sirket karlılıSını ve is hacmini negatif olarak etkileyebilir. Sirket ve
baglı ortaklıklarının faaliyetleri, Türkiye’de ve yurtdısında meydana gelebilecek ekonomik ve siyasi
gelismelere bagli olarak olumsuz degisimlere maruz kalabilmektedir. Bahse konu gelismeler Sirketin ve baglı
ortaklıklarının islem hacminin daralmasına, satıs gelirlerinin düsmesine ve sirket karlılıgını olumsuz yönde
etkileyebilir. Özkaynaklarda meydana gelebilecek asagı yönlü degisimler ise sirketin borglanma aragları
ihraglarinda, Sermaye Piyasasi Kurulundan limit alımlarında sınırlamalar getirebilir.

4.1.5. Portföy Yogunlasma Riski
Portföyde risk/getiri dengesi acısından optimizasyonun sa$lanamaması, portföyün degisimlerin etkisine maruz
kalması, portföydeki kıymetlerin dengeli bigimde gesitlendirilememesiriskidir.

  



4.2. Diger Riskler Hakkında TemelBilgiler

4.2.1. Ülke Riski

Uluslararası islemlerde, Sirketlere borglu olan kisi ya da kurulusunfaaliyette bulundugu ülkenin ekonomik,
sosyal ve politik yapısı nedeniyle yükümlülügün kısmen veya tamamen zamaninda yerine getirilememesi
ihtimalini ifade eder.

4.2.2. Islemin Sonuglandırılamaması Riski

Ödemeve takas sistemlerindeki bozulma, durma, gókme durumundaSirket’in operasyonları kesintiye
ugrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı bazı müsterilerini kaybedebilir.

4.2.3. Spesifik Risk:

Olagan piyasa hareketleri dısında, borglanma aracı ihracgisinm yénetimlerinden ve mali biinyelerinden
kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin dügmesi sonucu meydana gelebilecek zarar olasılıgıdır.

4.2.4  Yazılım ve Donanım Riski:
Yazılım kaynak ihtiyacının kargılanmaması, hatalı, yetersiz veya esnek olmayan yazılımlar, donanım
yetersizligi, donanım sorunları vb. nedenlerle verimlilik düsebilir ve Sirket zarara ugrayabilir.

4.2.5.Teknolojive Îletisim Riski:
Sirketge kullanılan teknolojilerin yetersiz, güvenilmez, devamlılıgı olmayan, ga&ından uzak kalmıs olması ve
maliyetli hale gelmesi nedeniyle ortaya cıkan risktir.

4.2.6. Faaliyetin Kesintiye Uÿramasi Riski
Sirket’in acil veya daha uzun vadeli yükümlülüklerini karsılama kabiliyetini yitirmesine neden olacak igsel
veya dıssal etmenler dolayısıyla faaliyetlerinin kesintiye ugramasi ya da bufaaliyetlerinin geregince yerine
getirilememesi durumunda ortaya cıkmaktadır.

4.2.7. Sirket Sırrının Ihlali Riski
Müsteri ve hissedar bilgilerinin gizliliginin zarar görmesi veya zarar gôrdügünün düsünülmesinden
kaynaklanmaktadır. Bu risk, Sirket’in itibarının sarsilmasina, müsteri kaybma, hakkinda dava açilmasina veya
yasal müdahaleye yol açabilecek niteliktedir.

4.2.8. Operasyonel Risk
Sirket’in ürün ve hizmetlerini müsterilerine sunarken ya da faaliyetini siirdiirebilmesi icin gerekli hayati
fonksiyonlarını yerine getirirken düsük maliyet ve yliksek verimliligi saglayamamasıdır.

4.2.9 Itibar Riski:
Miisteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi, taraflarm Gedik Yatirim hakkindaki olumsuz
düsünceleri ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Gedik Yatırım’a duyulan güvenin
azalması veyaitibarın zedelenmesi nedeniyle Gedik Yatırım’ın zarar etme olasiligidir.

4.2.10 is Riski:
Faaliyetin sürdürülmesine iliskin risk olarak da tanımlanabilecek is riski, hacim, marj ve giderlerdeki
dalgalanmalardan ve rekabet ortamindaki degisimlerden kaynaklananrisktir.

4.2.11 Strateji Riski:
Yanlıs ticari segimlerden, kararların düzgün bir bigimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki
degisime tepki eksikliginden kaynaklanabilecek zararlardir.
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4.2.12 Muhafaza Riski
Müsteriler tarafından emanet edilen kiymetler veya Sirket’in sahip oldugu maddi varlıkların, sözlesme vb
degerli belgelerin, korunamaması, ispat veya geri ödeme yükümlülügü doguracaSından Sirket aleyhine yasal
girisimlere yol açabileceëigibi, Sirket acisindanvarlik azalması sonucunu dogurabilir.

4.2.13. Thrace: ve Aract Kurumun Aynı Tüzel Kisilik Olmasından Kaynaklanan Risk

GEDIK YATIRIM tarafından ihrag edilecek borglanmaaraglarının aracılık faaliyetlerini kendisi yürütecektir.
Ïhraççimin ve ihracı gergeklestirecek aracı kurulusun aynı kurum (GEDIK YATIRIM)olacagi dikkate alinarak,
ihraç nedeniyle olusabilecek cıkar gatısmalarının yatırımcılar aleyhine sonug dogurmasi ihtimali
bulunmaktadır.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi ihragcı bilgi dokümanının 4 nolu bölümünde yer almaktadır.

4.3. Ihrag edilecek bor¢lanmaaraglarınailiskin riskler hakkındaki temel bilgiler

4.3.1 ÖdememeRiski
Ihrac edilen borçlanma aracina iliskin ódeme yükümlülügü gergek ya da tüzel ügüncü bir kisi tarafından
garanti altına alınmamıstır. Ihragcının temerrüde dügmesi ve vade tarihindeki yükümlülügünü yerine
getirememesinden kaynaklananrisktir.

4.3.2. Piyasa Riski:
Ikincil piyasada islem gören borglanma araglarının fiyatları, piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara baglı
olarak degiskenlik gósterebilir.

4.3.3. Likidite Riski:
Ihrascı kredi durumundan bagımsız olarak alıcı ve saticilarin piyasaya katılımının düsmesi sebebiyle islem
hacimlerinin diismesi ve piyasa derinliginin yetersiz kalması ihraca iliskin likidite riskini ortaya cikarabilir.

4.3.4. Mevzuat Riski:
Borglanma aracının ihrac edildigi dónemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin
düzenlemelerinde meydana gelen degisikliklerden olumsuz yönde etkilenmesiriskidir,

4.3.5. Borglanma Araclarimn Likiditesinin Yatrimemm Elinde Bulunan Tutara Bagh Olarak
Kısıtlanması Riski:
Gedik Yatırım’ın Borglanma Aragları Piyasasında ki islem alt limiti 10.000 nominal TL olup, yatırımcının
halka arzdan sonra sahip oldugu borglanmaaraglarının tutarmin bualt limitlerin altında kalması durumunda
borçlanma araçlarmin bu piyasada satılması imkänsız hale gelebilir.

4.3.6. Tasfiye Durumunda Borclanma Araclarimn Diger Alacaklara Góre Sıralamasından Kaynaklanan
Risk:
Borçlanma aragları, Icra ve Iflas Kanunu ({{K) hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler.
Yürürlükteki Icra ve Iflas Kanununa göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası kapsamında, borglanma
aragları 4. sırada, teminatsız bulunanalacaklar arasında yer almaktadır.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi ihraccı bilgi dokümanının 2 nolu bölümünde yer almaktadır.

5. HALKA ARZA ILISKIN BILGILER

5.1. Halka arzın gerekcesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri

Gedik Yatırım, mevcut aktiflerinin fonlanması amaciyla borglanma aracı ihrag etmeyi planlamaktadır. Bu
amaçla, öncelikle borglanma araglarının ihracından saßlanacak gelir ile Gedik Yatırım’ın tedavülde bulunan
23/03/2020 ve 15/06/2020 tarihlerindeitfa edilecek borglanma araglarinin anapara ve faiz ödemelerinde ve bir
yıl igerisinde ihrag edece$i borglanmaaraglarının ana para ve faiz ödemelerinde kullanılacaktır. Talebin fazla
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olması halinde Gedik Yatırım yatırımcılarına menkul kıymet islemlerinde kredi olarak kullandırılması
planlanmaktadır.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermayepiyasası aracı notunun3.2 no’lu maddesinde yer almaktadır.

5.2. Halka arzailiskin temelbilgiler

Halka arzin tabi oldugu kosullar:

Gedik Yatırım, halka arz edilecek borglanmaaracının ikinciel piyasadaislem gérebilmesi icin BIAS Kotasyon
Yönetmeligi hükümlerine göre BIAS’a basvuruda bulunmustur. Borglanma Araglarının BIAS’ta islem
görebilmesi BIAS Yönetim Kurulunun kararına baglidir.

Halka arz edilen borclanma araclarimn tutar:;

Dokümanın onay tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan ihrag bulunmadigindan, bu madde igerigi daha
sonra belirlenecektir.

Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Dokümanın onaytarihi itibariyle gerceklestirilmesi planlanan ihrag bulunmadıgından, bu madde igerigi daha
sonra belirlenecektir.

Halka arza basvuru süreci ile basvuru yerleri ve satıs sekli:

Dokümanın onaytarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan ihrag bulunmadıgından, bu maddeicerigi daha
sonra belirlenecektir.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermayepiyasası aracı notunun5,1 no’Iu maddesinde yer almaktadır.

5.3. Menfaatler hakkinda bilgi

Borglanmaaracı ihracınaaracılık islemleri aynı kurum (GEDIK YATIRIM) tarafından geceklestirilecektir.
Bunun disinda, ihractan menfaati olan baska bir danısman, kurum veya kurulus bulunmamaktadır. Dolayısıyla
dogrudan veya dolayli olarak halka arzin basarısına baglanmis bir ekonomik gıkarı bulunan danısman, kurum
vaya kurulus bulunmamaktadır.
GEDIK YATIRIM,borglanmaaracı ihraglarının aracılık islemlerini 05/03/2020 tarih ve 1978 sayılı yönetim
kurulu kararında da belirtmis oldugu gibi hem ihrac¢i hem de yatırım kurulususıfatını tasıması nedeniyle çtkar
gatısması olusmaması amacıyla gerekli önlemleri alarak ve olusabilecek çikar çatismalarmin çôzümünde ise
öncelikli olarak yatırımcı menfaatini gözeterek yürütecektir.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasasi araci notunun 3.1 no’lu maddesinde yer almaktadir.

5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacagı maliyetler hakkında bilgi

Borçlanma aracinailiskin vergilendirmeesasları Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun ‘‘Borglanma Araclarınaile
ügili Vergilendirme Esasları” baslıklı 9. maddesinde belirtilmistir. Yatırımcılardan isbu borglanma aracı
ihracıile ilgili olarak komisyon veya masraftalep edilmeyecektir.

Konuyailiskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasasi aracı notunun 5.6 no’lu maddesinde yer almaktadir.
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