
Gedik Yatırım Menkul Degerler Anonim Sirketi

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca
soevee/eeseee/2020 tarihinde onaylanmistir.

Ortaklıgımızın toplam 600.000.000 TL tutarındaki ihrac tavanı kapsamındaki

borglanma!araglarınm halka arz edilecek 25.000.000 TL’lik kısmmın halka arzına
iliskin sermaye piyasası aracı notudur. Halka arz edilecek borelanma araclarına

fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 37.500.000 TL’ye kadar
artırılabilecektir.

Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı nofunda
yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffúlú anlamma gelmeyeceji gibi,
sermaye piyasas: araclarmailiskin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye

piyasası aracı notu cercevesinde ibrac edilecek borclanma araclarına iliskin

ihracgmin yatrimeilara karsi olan édeme yiikiimliligii, Kurul veya herhangi bir

kamu kurulusu tarafindan garanti altima almmamustir. Ayrica halka arz edilecek
borclanma araclarmm fiyatimm belirlenmesinde Kurul’un herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur.

Bu sermaye piyasası aracı notu ihracg bilgi dokümanı ve özet ile birlikte

gecerli bir izahnameolusturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borclanma aracina
iliskin yatirm kararlari ihracg bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve
özetin bir bütün olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihracgı bilgi

dokümanı ve özet, aynı zamanda halka arzda satısa aracılık edecek ortakhıgımızın
www.gedik:com ‘adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydmlatma Platformu

(KAPYnda (kap.org.tr) 06/04/2020 tarihinde ve güncellenmis Ihraccı Bilgi
Dokümanı: ve Özet ......... tarihinde yayımlanmıstır. Ayrıca basvuru yerlerinde
incelemeyeacik tutulmaktadir.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi
olusturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlıs, yanıltıcı ve eksik
bilgilerden' kaynaklanan zararlardan ihragcı sorumludur. Zararm ihragcidan

tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin acıkca belli olması halinde; halka arz
edenler, ihraca aracihk eden lider yetkili kurulus, varsa garantör ve ihragcının
yônetim kurulu üyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine góre zararlar
kendilerine yiikletilebildigi ölgüde sorumludur. Ba&ımsız denetim, derecelendirme
ve degerleme kuruluslan gibi izahnameyi olusturan belgelerde yer almak iizere

hazırlanan:raporları hazırlayan kisi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer

alan yanlıs;yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri gergevesinde sorumludur.

Kurulca 02/04/2020 tarihinde onaylanan ihraccı bilgi dokümanı kapsamında
daha énce ihrag edilen borclanma araclar: yoktur.
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Sirket veya GEDIK YATIRIM veya Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.
Ihrassı (Konsolide edilen finansalortaklıkları dahil)

T.C. Türkiye Cumhuriyeti
Takasbank Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.S.
TL Türk Lirası
TSPB Türkiye SermayePiyasaları Birligi
TTR Türk Ticaret Kanunu
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YK Yönetim Kurulu  

 
 

 



DISINDAKI GORUSLER/ONAYLAR |

Yoktur, '

| KiSILER:

IHRACCI BILGi DOKÜMANINDA VER VERILEN GORUSLER VE ONAYLAR

| 1. SERMAYE PIYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUGUNU YUKLENEN

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu

sermaye piyasası' aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda

bulunan bilgilerin ve verilerin gercege uygun oldugunu ve sermaye piyasası aracı

notunda bu bilgilerin anlamimdegistirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasiicin her

túrlú makul ózenin gósteribmis oldugunu beyan ederiz.
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2. RISK FAKTORLERI

Ihracı yapılacak olan borclanma aracma iliskin Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S.’nin

yatırımaılara karyı olan ödeme yükümlülüfü herhangi bir kamu kurulusu tarafından

garanti altına almmamıs olup, yatırım kararınm, ihraceının finansal durumunun analiz
edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Gedik Yatırım, finansman saglamak amacıyla, faiz kargılıfında teminatsız borclanma aracı
çikarmakta ve halka arza katılarak bu borglanma aracını satın alacak yatırımcılara ihrac

| etmektedir,'Borglanma aracın sahibinin anapara ve faiz alacaSı dısında hicbir talep ve Gedik
| Yatırım’ın genel kurullarına veya yönetimine katılma veya temettii alma gibi hicbir ortaklik
hakkı yoktur.

| Gedik Yatırım’ın 'borglanma aracı ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını olustururken
| asagida yer verilen risklerle srl olmamak kaydı ile borglanma aracı yatırımından
; kaynaklanan bazı: risklerle kargilagabileceklerdir. fhragctya ve ihraççinm içinde bulundugu
; sektöre ait riskler ihraggı bilgi dokümanında yer almaktadır.

| Ihragcı kendi operasyonları ve borglanma araglarının türine göre yatırım kararı verilmesinde
énem tagıyan riskleri tanımlamaktadır. Ihragcının mevcutta önemli olarak görmedigi veya
halihazırda haberdar olmadıgıilave riskler olabilir.

| SOz konusu borglanma araglarına iliskin riskleri tam anlamıyla anlayamayan muhtemel
; yatırımcıların bagımsız finansal tavsiye alması uygunolacaktır.

2.1. OdememeRiski:

| Ihragginun temerriide diigmesi ve vade tarihindeki yükümlülügüntü yerine getirememesinden
| kaynaklanan risktir. Ihrag edilen borglanma aracları édeme ytikiimltiltigti, gercek veya tiizel
üctineü bir; kisi tarafından garanti altına alınmamıstır. Ihrasgının borglanma aracı vade

| sonundaki nominal degerini (anapara ve faizlerini) ödeyememe riski mevcuttur.

Ihragsının, 'borglanma aracının anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar,
borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borglanma
araclari Icra ve Iflas Kanunu hiiktimleri bakimmdan adi bore senedi hiiktimlerine tabidirler.

Borglanma araci alacaklari, icra ve Iflas Kanunu’nun 206 nci maddesinin dérdtincii fikrasinda
“dördüncü isıra”: baslıı altındaki “imtiyazlı olmayan di$er bütün alacaklar” arasinda yer
almaktadir : :

2.2. Piyasa Riski:

Ikincil piyasada islem gören borglanma araglarının fiyatları, piyasa faiz oranlarındaki
dalgalanmalara, ihragg1 faaliyetlerine, finansal sektörün (banka /yatırım kuruluslarının) arz ve
talebine baglı olarak degiskenlik gösterebilir.

Borglanma aragları ihrag edildikten sonra, piyasa faiz oranı Gedik Yatırım’ın operasyonel
sonuglarına,; faaliyet gösterilen sektördeki gelismelere, ilgili mevzuata yönelik düzenlemelere
ve ekonomik beklentilere baglı olarak, is bu duyuru ile ilan edilen faiz oranından farklı olarak
ikincil piyasada: belirlenecektir. Ayrıca son yıllarda küresel piyasalarda yasanan

 



 

E dalgalanmaların yeniden yasanması halinde ihrag edilecek borglanma araglarimn piyasa fiyatı,
: ihragcidan bagumsiz olarak olumsuz etkilenebilir. Böylece borglanma araglarının itfa tarihine
kadar olan piyasa degeri, faiz oranlarmdaki degisikliklere paralel olarak de$isebilecektir.

Baskabir deyisle, borglanma araglari ihrag edildikten sonra, fiyati ikincil piyasa kosullarmda,
arz ve talebe gore belirlenecektir. Ihrag eden kurulusun kredi degerlilifinden bagımsız olarak
piyasadaki faiz oranlarmin genel seviyesindeki artıslar borglanma araglarının piyasa fiyatim
düsürücü yönde,faiz oranlarındaki gerilemeler ise borglanmaaraclarının piyasa fiyatimartirici

; yönde etki gösterebilecektir. Bu gergevede, genel piyasa riski, piyasadakifaiz oranlarının genel
seviyesinde: yaganan artis veya azalislar nedeniyle ikincil piyasa fiyatlarında olusabilecek
degisiklikleri ifade etmektedir.

Ancak piyasa faiz oranındakiazalıs ya da artıglar, ihraggının ödeyeceßitoplam faiz tutarında bir
degisiklige neden olmayacaktır. Diger bir deyisle, “Borglanma araglarını birincil piyasadan alan
bir yatırımcı bu borglanma araglarını vade boyunca elinde tutması halinde, isbu sermaye
piyasası aracı notunda esasları belirtilen ve www.gedik.com adresli Gedik Yatırım Menkul
Degerler A.S.’nin internet sitesi ve KAP’ta ilan edilecek faizi vade sonunda elde edecektir.

2.3 Likidite Riski:

Borglanma‘araclarimin satis sonrasinda BIAS’milgili pazarmda kote olarak islem gürmeye
baslaması beklenmektedir; ancak borglanma araçlan icin aktif bir alım-satım piyasası
olusmayabilir. Ihragcı kredi durumundan bagımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya

katılımının ‚dügmesi sebebiyle islem hacimlerinin düsmesi ve piyasa derinliginin yetersiz
kalması ihraca iliskin likidite riskini ortaya gıkarabilir. Likidite riski, borçlanma
araglarınınvadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar icin borglanma aragları

istedikleri an satamamaları ya da ederinden düsük bir fiyata satmalarına yolacabilir.

| 2.4 Mevzuat Riski:

Borçlanma aracinm ihrag edildigi dónemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin
düzenlemelerinde meydana gelen degisikliklerden olumsuz yönde etkilenmesi riskidir.

2.5 Borglanma Araclarınm Likiditesinin Yatırımemm Elinde Bulunan Tutara Bagh
Olarak Kısıtlanması Riski:

Ihrag edilecek borclanmaaraglarının islem görece$i piyasada yapılacak islem boyutlan ile ilgili
alt limitler bulunmaktadır. (Gedik Yatırım’ın Borglanma Aragları Piyasasında ki islem alt limiti
10.000 nominal TL’dir.) Yatırımemın halka arzdan sonra sahip oldugu borelanmaaraglarının

tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda borglanma araglarının bu piyasada
satılması imkänsız hale gelebilir.

2.6 TasfiyeDurumunda Borglanma Araclarının Diger Alacaklara Göre Sıralamasından
Kaynaklanan Risk:

Borglanma° aragları, icra ve Hlas Kanunu(liK) hükümleri bakımından adi borg senedi
hükümlerine tabidirler. Yürürlükteki Îcra ve Îflas Kanununa gôre, müflisten adi ve rehinli
alacaklıların: siras1 asagidaki gibidir. Borclanma araclan bu siralamada 4. sırada, teminatsız
bulunan alacaklar arasinda yer almaktadir.

 



 

1 Iflas masrafları ve iflas masasının borgları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak
" Odenir. (HK md. 248)
 

2 Bir malin aynindan dogan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri,
" veraset ve intikal vergisi vb.) (IK. md. 206/1)
 

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

 
Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karsılanmamıs olan veya

4 teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satıs tutarından, dördüncü sırada
* imtiyazh olmayan diger bútiin alacaklar ile verilmek üzere kaydolunur. (ÜK md.

206/4)  
 

 

2.7 Ihraggı've Aracı Kurumun Aynı Tüzel Kisilik Olmasından Kaynaklanan Risk

GEDIK YATIRIM tarafindan ihrag edilecek 600.000.000 TL’lik ihrag limiti dahilinde nominal
| degerli borglanmaaracı ihraglarında aracılık faaliyetlerini kendisi yürütecektir. Gedik Yatırım,
| Ihraggının ve ihracı gergeklestirecek aracı kurulusun aynı kurum (GEDIK YATIRIM) olacagı
dikkate alınarak, ihrag nedeniyle olusabilecek çikar gatıgmalarının yatırımcılar aleyhine sonug
dogurmasi ihtimali bulunmaktadir. 05.03.2020 tarih ve 1978 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
almıs ve ilgili kararda halkaarza aracılık faaliyetlerinin Kurul düzenlemelerine uygun olarak ve

Ööncelikle yatırımcı menfaati gözeterek gergeklestirileceZine iliskin Kurul'a beyan ve taahhüt
vermistir. :

3. TEMEL BILGILER
3.1. Halka arzailiskin ilgili gercek ve tüzelkisilerin menfaatleri:

Borglanma;aracı ihracına aracılık islemleri aynı kurum (GEDIK YATIRIM) tarafindan

gegeklestirilecektir. Bunun dısında, ihraçtan menfaati olan baska bir damsman, kurum veya
kurulus bulunmamaktadir. Dolayisiyla dogrudan veya dolayli olarak halka arzm basarisma
baglanmuis bir ekonomik gikan bulunan danisman, kurum vaya kurulus bulunmamaktadir.

GEDIK. YATIRIM,borelanma araci ihraclarimn aracilik islemlerini 05.03.2020 tarih ve 1978
sayil yonetim kurulu kararinda da belirtmis oldugu gibi hem ihragg hem de yatirum kurulusu
sıfatını tasıması nedeniyle cıkar gatıgması olusmaması amacıyla gerekli önlemleri alarak ve
olusabilecek gıkar gatısmalarının gözümünde ise Ööncelikli olarak yatırımcı menfaatini

, gözeterek yürütecektir.

3,2, Halka arzın gerekcesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Gedik Yatirım, mevcut aktiflerinin fonlanması amacıyla borglanma aracı ihrag etmeyi

planlamaktadır. Bü amagla, öncelikle isbu borglanmaaraglarının ihracından saëlanacak gelir ile
Gedik Yatirim’in tedavülde bulunan 15/06/2020 tarih ve 25.000.000 TL tutarlı finansman
bonolarinin: anapara ve faiz Gdemeleri ile bir yil igerisinde ihrag edecegi diger borglanma
araclarmin ana para ve faiz ódemelerinde kullandacaktwr. Ihragtan elde edilecek fonun bu
finansman bonolarından kaynaklanan borgları ödemede yeterli gelmemesi durumunda, kalan

| tutarlar, kısa vadeli para piyasalarmdan saglanacak fonlama ve Sirketin özkaynakları ile

; karsılanacaktır. .:

 



 

Tertip talebin fazla olması halinde ana para ve faiz Gdemelerinden arta kalan tutarm Gedik
Yatırım yatırımellarına menkul kıymet islemlerinde kredi olarak kullandırılması
planlanmaktadır.

Borglanma aracıihraglarından sa$lanan net nakit girisleri GEDIK. YATIRIM’ın bilangosundaki
1060-Bankalar hesabı karsılıfında 3180-Diger Finansal Borglar hesabı kullanılarak
muhasebelestirilecektir. 1060-Bankalar hesabında yer alan fonlar, kullandırılan menkul kıymet
kredisine paralel olarak 1210- Kredi hesabına kredi kullanan müsteri bazında izlenecektir.

4.IHRAC VE HALKA ARZ EDILECEK BORCLANMA ARACLARINAILISKIN
BILGILER

4.1. Ihrag edilecek borglanmaaraglarının;

a) Türü: Bono ve/veya Tahvil

b) ISIN kodu: Ihrac edilecek borglanma aracınailiskin ISIN kodu Takasbank tarafından
üretilecektir.

c) Nama/Hamiline oldugu: Hamiline

d) Borglanma araglarm kaydi olarak izleyen kurulusun unvani, adresi:
Merkezi Kayit Kurulusu A.S. Resitpasa Mahallesi Borsa Caddesi No: 4, Sartyer 34467
ISTANBUL

4.2. Borçlanma araçlarmm hangi mevzuata göre olusturuldugu:

GEDIK YATIRIM tarafindan ihrag edilecek borglanma aragları Sermaye Piyasası Mevzuatı

kapsamında olusturulmustur.

Îhraç edilecek GEDIK YATIRIM borglanmaaraglarınailiskin talep toplama yöntemi, dafıtım

ilkeleri ve bedellerin yatırılmasına iliskin esaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı

"Sermaye Piyasası Araglarının Satısı Tebligi" hükümlerine dayanılarak gergeklestirilecektir.

GEDIK YATIRIM tarafindan ihrac edilen borclanma  araçlan, BiAS'in 13 Kasim 2015
| tarihinde onaylanan ve 30 Kasim 2015 tarihinde yürülüge giren "Kotasyon Yônergesi" ile
| "BIAS Borglanma'Aragları Piyasası Yönetmeligi" hükümlerine tabi olacaktır.

Halka arz edilecek finansman bonolan ve tahvillerin ikinci el piyasada islem görebilmesi igin
Borsa Ístaiibul Kotasyon Yönetmeligi' hükümlerine göre BIAS’a müracaat edilmistir.
Borglanma‚araglarının BIAS’da islem görebilmesi Borsa Istanbul Genel Müdürlügü’nün

| kararina baghidir.

| Borglanma : Araglarının Borsa Istanbul Borglanma Aragları Piyasası, Kesin Alım-Satım
Pazari’nda islem görme esasları, islem saatleri, emir tipleri, emir büyüklükleri Borsa Istanbul
Borglanma'-Aragları Piyasası Yönetmelißi’nde belirlenmistir. Borsa Istanbul Borglanma
Aragları Piyasası, Kesin Alım-Satım Pazarı'nda borglanma aracları igin minimum emir

; büyüklügü 10.000'TL olarak belirlenmistir.

 



| 4.3. Borglanma araglarının kaydilestirilip kaydilestiriimedigi hakkmda bilgi:

Ihrag edilecek borglanmaaracları kaydilestirme osasları cergevesinde Merkezi Kayit Kurulugu
_ AS. (MKK)nezdinde kaydi olarak tutulmaktadir.

| 44, Borglanma araglarının hangi para birimine göre ihrag edildigi hakkındabilgi:

. Borglanmaaragları Türk Lirası cinsinden satısa sunulacaktır.

| 4,5, Ihraccmın yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması icinde ibraci planlanan
| borglanma araclarınm yeri hakkında bilgi ile suralamay: etkileyebilecek veya borclanma
| aracımın ihragcınm mevcut ya da gelecekteki diger yükümlülüklerinden sonra gelmesine
¡ yol acabilecek hiikiimlerin ózetleri:
Ihrassının, borglanma aracı anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar, borcun
anapara ve faizlerini yargı yoluna basvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borclanma aragları
Icra ve Iflas: Kanunu kükümleri bakımından adi borg senedi hükümlerine tabidirler. Borglanma
aracı alacakları, Icra ve Iflas Kanunu’nun 206 ncı maddesinin dördüncü fikrasmda ‘‘dérdüncü
sıra” baslı$ı altındaki ““imtiyazlı olmayan diger bütün alacaklar’’ arasında yer almaktadır.
Ihrag edilen borglanma araglarına iliskin ödeme yükümlülügü, ügüncü bir taraf tarafından
garanti altına alınmamastır.

Sirketin 15/06/2020 tarih ve 25.000.000 TL tutarlı finansman bonolarınınitfaları yapılacaktır.
Bu itfaların'yerine yeni borglanmaaragları. ihragları gergeklestirilecektir.

Yürürlükteki Icra ve iflas Mevzuati'na góre, múflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası
asagidaki gibidir.

i:

 

1 Íflas masraflan ve iflas masasının borgları bütün alacakhlardan önce ve tam
"| olarak ödenir. ([IK md. 248)
 

2 Bir malin aynindan dogan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi
“| vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (IK md. 206/1)
 

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

 
Bundan sonra gelmek tizere; teminatli olup da rehinle karsilanmamis olan veya

4. teminatsiz bulunan alacaklar masa mallarmin satis tutarından, asafıdaki sıra ile
verilmek tizere kaydolunur. (IK md. 206/4)   

 
4.6. Ihrac edilecek borclanma araclarmm yatirunciya sa$ladı$ı haklar, bu hakların
kullanım esaslarıve bu haklarailiskin kısıtlamalar:
BorglanmaAracı Sahiplerinin Hakları:

25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20/02/2020 tarih ve 7222 sayılı
Kanun ile eklenen 6362 sayili Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31/A maddesi uyarınca;

-Ihrasgının Üitedavülde bulunan borglanma araclarının sahipleri borclanma araci sahipleri

kurulunu (BASK) olusturur. Ihragsının her bir tertip borglanma araaci sahipleri de ayri bir
borglanmaaracı sahipleri kurulu olusturabilir.

Borçlanma aragları sahipler kurulunda karar almabilmesi icin, asgari olarak %50 orammndabir

karar nisabi Sngdrtilmiistiir. Kurul tarafindan dahaagir (nitelikli) nisap öngörülmesi söz konusu

 



 

olabilecektir. Kurulca öngörülen nitelikli gogunlukla alınacak borglanma aracı sahipleri icin de
hüküm ifade eder.

Yatırımeiların ilgili BASK toplantılarına katılma ve sahip oldukları borglanıma araclarının
nomimnal tutarı oranında oy kullanmahakları vardır.

Borçlanma : aracı yatırımenları, ihracı gerçeklestiren Sirketin alacaklısı konumunda olup,

GEDIK YATIRIM aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) baska bir hakka sahip
degildirler. Yatırımeilar, ihrag edilecek borglanmaaragları icin belirtilen hesaplama yöntemiile
hesaplanacak anaparavefaizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.
Bunun yanısıra TTK uyarınca borglanma aracı sahiplerinin hakları asagıda verilmektedir;

- Kurulusta, sermayenin azaltılması ve artırılmasıile birlesme, bölünme,tür degistirme ve
menkul kıymet cikarma gibi islemierle ilgili belgelerin, izahnamelerin, beyanların ve
garantilerin:yanlıs, hileli, sahte, gergege aykırı olmasından, gergegin saklanmıs bulunmasından
ve diger kanuna aykırılıklardan doSan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları
yapanlar ile kusurlarının varlıgı halinde bunlara katılanlardan talepte bulunmak (TTK md. 549),

- Sermaye taahhüdünde bulunanlarm ódeme yeterliliginin bulunmadigim bilmesine
ragmen sermaye: taahhüdünde bulunanlara onay verenlerden, söz konusu borcun
ddenmemesinden dogan zararlari talep etmek (TTK md. 550/2),

- Ayni sermaye veya devralinacak isletme ile aymlarin degerlemesinde emsaline oranla
yüksek fiyat bigenlerden, isletme ve ayının niteli$ini veya durumunu farklı gösterenlerden ya

da baska bir gekilde yolsuzluk yapanlardan dogan zararlan talep etmek (TTK md. 551),

- Kurucular,:yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarından kanundan ve
esas sözlesmeden dogan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, verdikleri
zararları talep etmek (TTK md. 553/1),

- Sirketin ve, sirketler toplulugunun yil sonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını,
hesaplarim denetleyen denetgi ve özel denetgilerden kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde

kusurlu hareketettikleri takdirde, verdikleri zararları talep etmek (TTK md. 554),

- Ortaklık alacaklısısıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde,
alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 474/1),

- Uzun stireden beri sirketin kanunen gerekli organlarindan birinin mevcut olmamasi veya
genel kurulun toplanmaması hallerinde sirket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret
mahkemesinden durumundiizeltilmesini istemek(TTK md. 530/1),

- Zarata ugrayan sirketin iflasi halinde, pay sahiplerinin ve alacaklıların istemlerininiflas
idaresince ileri sürülmedigi takdirde, tazminat davası acmak (TTR md. 556/1),

- Sermayenin kaybı ve borca batıklık halinde, yeni nakit sermaye konulmasi dahil nesnel
ve gergek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyilestirme projesini mahkemeye sunarak iflasin
ertelenmesini istemek (TTK md. 377),

- Pay sahibi olmayan yônetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi
olmayan TTK’nun 393 üncü maddesinde sayılan yakınlarının sirkete nakit borglanması veya bu
kisiler igin sirketin kefalet, garanti ve teminat vermesi veya sorumluluk yiiklenmesi veya

bunların borglarını devralması durumunda, bu kisileri, sirketin yükümlendirildi$i tutarda sirket
borgları icin’ dogrudan takip etmek (TTK.md.395/2),

- Sirketin iflasi halinde, yünetim kurulu tiyelerinden son tig yilda sebepsiz zenginlesmeile

elde edilen kazangların iadesini talep etmek (TTK.md.513/1),
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- Sirketler toplulußu igerisinde hakimiyetin kötüye kullanılması durumunda, Sirketiflas
etmemisolsa bile, sirketin zararinin sirkete 6denmesini istemek (TTK.md.202/1-c),

- Sirketin sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacaklarim tasfiye memurlarına bildirmek
(TTK.md.541/1)

BorglanmaAracı Sahiplerinin haklarmailiskin suurlamalar;

- Borglanma araci sahibi, finansman bonosu/tahvil satin almakla sadece GEDIK
YATIRIM’a faiz karsılıgında borg vermis olmaktadır. GEDIK YATIRIM’ın kar veya zarar
riskine katılamaz.

- Borglanma aracı sahibinin, anapara vefaiz alacaSı dısında higbir hakkı yoktur.

- Borçlanmiaaract sahibinin GEDIK YATIRIM’ın genel kurullarına veya yönetimine
katılma gibi higbir talep ve ortaklık hakkı yoktur.

- Borclanma alacaklan, [cra ve Iflas Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fikrasında
“Dördüncü;Sıra” !baslıgı altındaki “imtiyazlı olmayan diger bütün alacaklar” arasında yer
almaktadir.

ihrac edilecek borelanma araclarma iliskin anapara ve faiz haklarmm kullanimsiireci

itfa islemleri igin Takasbank nezdinde MKK adina hesap agilir. GEDIK YATIRIMtarafindan
ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdindekiilgili hesaba aktarılır.

itfa Sdemesi topluca üye bazında, üyelerin Takasbank nezdinde meveut olan cari hesaplarma

Takasbank aracılı$ı ile aktarılacaktır. Itfa ödemesinin yatırımcı hesaplarına aktarim islemleri
üye kuruluslar tarafından yapılacaktır.

Borglanma‘araglarina ait itfa bedelleri, GEDIK YATIRIM tarafindan MKK hesabina briit
olarak aktafilacaktır. MKK’ya üye kuruluslar da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri,
yasal vergiler igin kaynafında kesinti yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara
ödeyecektir.

4.7. Nominal faiz oranı ve ödenecekfaize iliskin esaslar:

iskonto esasina gore sabitfaiz ile ihrag edilecek finausman bonolarının faiz oranı Genel Müdür
tarafından piyasa faiz oranları incelenerek belirlenmektedir,

142 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı % 8,00, yıllık bilesik faiz oranı %
8,20, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosuigin fiyatı ise 0,96982 TL’ dir.

a) Borglanma aracının vadesi ve itfa planıile itfa sürecine iliskin esaslar:

Sermaye Piyasası ‚Kurulu’nun Seri I-31.1“Borglanma Aragları Tebligi”nde belirtilen esaslara
uygun olarak 119 gün vadeli finansman bonosu ihrag edilecektir.

142 gün vadeli finansman bonolarının vade baslangıg ve itfa tarihi asafıda yer alan tabloda
belirtilmistir.
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Vade BaslangıcTarihi | 15/06/2020

Anapara ve Son Kupon Faizi geri ódemetarihi 04/11/2020
 

    

! Ïtfa Süreci:

Ihrag edilecek finansman bonoları iskontolu kiymetler olup, anapara ve faiz ódemesi vade
bitiminde bir defada gerceklestirilecektir.

b) Kupon ódeme dónemi, faizin ¡ne zaman Ödenmeye baslayacafı, son ödeme
tarihleri:

Iskontolu olarak ihrag edilecek finansman bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara
ile birlikte ödenecektir. Kupon ödemesi yapılmayacaktır. Da&ıtım sonuglarının onaylanmasını
takiben halka arzakatılan tüm yatırımeılar icin vade baslangic tarihi 15 Haziran 2020 olacaktır.

c) Faizin ve anaparanm zaman asimi:

2308 sayılı “Sirketlerin Mtirura Zamana Ugrayan KuponTahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin
Hazineye Íntikal: Hakkında Kanun” hükümleri cergevesinde, tahvillerin, kanuni mazeret

bulunmaksızın 5 yıllık zamanasımına ugramıs olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zaman asımına
ugramıs anapara bedelleri, sóz konusu süreler igerinde tahsil edilmedigi takdirde devlete intikal
eder. |

d) Faizin degisken olmas: durumunda, dayandigi gösterge faiz oram ile buna
dayanılarak hangi yöntemle hesaplanacagı:

Finansman bonolan,sabit faiz ile iskontolu olarak ihrag edilecektir.

e) Gösterge faiz oranınm gegmis ve gelecek performansınm ve de$iskenlifinin
nereden takip edilebilecegi:

Finansman bonoları, sabit faiz ile iskontolu olarak ihrag edilecektir.

f) Gösterge ‘faizi olumsuz etkileyebilecek olaganiistii unsurlar ve faize iliskin
düzeltme kuralları:

Finansman bonoları, sabitfaizile iskontolu olarak ihrag edilecektir.

g) Gösterge faizin kullanılması suretiyle bulunacak faiz oranının kim tarafından
hesaplanacagı:

Finansman bonolan, sabit faiz ile iskontolu olarak ihrac edilecektir.

h) Faiz oranının belirlenmesinde esas almacak ölcütün ortadan kalkmasi halinde
yapilacak islemler:

Finansman bonolan, sabit faiz ile iskontolu olarak ihrag edilecektir.

i) Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımm degerinin

dayanak aracm dejerinden, ózellikle risklerin acik bir sekilde ortaya cıktıdı

durumlardanasil etkilendigi hakkindabilgi:

Ihrag edilecek finansman bonolarının faiz ödemesinin türev kısmı bulunmamaktadır.

4.8. ibragemn ya da yatrimemmtalebine bagh olarak erken itfanm siz konusu olmasi

durumunda erkenitfa kosullan hakkindabilgi:

12.  



 

 

| Ihrag edilecek finansman bonolarının erkenitfası planlanmamaktadır.

| 4.9. Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmiitfa kosulları hakkındabilgi:

| Dokümanın onay. tarihi itibariyle gergeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç
' bulunmadıgından, bu madde ïiçeriëi daha sonra ihracın baslatılacası SPA Notu'nda
: belirlenecektir.

| 4.10. Borclanma araclarma kardan pay verilip verilmeyecegi hakkinda bilgi:

| Dokümanın' onay tarihi itibariyle gerçeklestirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihrac
bulunmadigindan,: bu madde igeri$i. daha sonra ihracın baslatilacaÿ SPA Notu'nda

| belirlenecektir.

4.11. Halka arz edilecek borclanma araglarımın yıllık getiri oranı ve getiri oranımın nasıl
hesaplandıSı hakkındabilgi:
Ískonto esasmagóre sabit faiz ile ihrag edilecek finansman bonolarının faiz oran Genel Müdür
tarafindan piyasa faiz oranları incelenerek belirlenmektedir.

142 gün vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oran % 8,00, yıllık bilesik faiz oran %
8,20, 1 TL nominal tutarlı finansman bonosuiigin fiyatı ise 0,96982 TL’dir.

1.000 TL nominal deger üzerinden talep toplamlacak bononun satis fiyati asaSidaki formiille
hesaplanacak ve virgtilden sonra iki haneye yuvarlanacaktar.

BF=1.000/(1+(BO*(T/365)
 

 

 

Finansman Bonosu Faiz Orani (Basit) BO

Vadeye Kalan Giin Say1s1 T

Finansman BonoFiyati BF   

4.12. Paya dönüstürülebilir tahvillere iliskin özel hükünler:

Yoktur. :

4.13. Degistirilebilir tahvillere iliskin özel hükümler:

Yoktur.

4,14. Borçlanma aracı sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar
vasıtasıyla yapıldızı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi:

6102 sayılı TIK uyarınca borglanma aracı sahipleri, pay sahiplerinin paya baglı olarak sahip
oldukları temsil haklarına sahip deäillerdir. Gedik Yatırım’ın esas sözlegmesinde borglanma
aracı sahiplerinin temsil edilmesine dair her hangi bir hüküm bulunmamaktadır.

4.14.1, BASK’m Thraccmin yônetim kurulu tarafmdan veya borçlanma araçlari sahipleri
tarafindan' toplantrya cagrilmasma ve borclanma aracı sahipleri kurulunda karar
alınmasına.iliskin esaslar ve sartlar:
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a) Ihraccı tarafından ihrac edilmis borclanma araclarmailiskin olarak hangi durumlarda
| BASKtoplantisnin yapilabilecegine iliskin bilgi:

| Ihragının bu izahname dahilinde gerceklestirecedi borclanma araglarmin ana para ve/veya faiz
| ödemelerinde temerrüde dügme olayının kesinlesmesi ve bunun KAP’ta agıklanmasını takiben
| borglanma 'aragları sahipleri veya Ihracgının yönetim kurulu tarafindan BASK toplantiya
| gaßrılacaktır. Temerrüt öncesinde BASK’ın toplanması planlanmaktadır.

b) BASK’ta ilgili borclanma araglarına iliskin hangi hüküm ve sartlarda degisiklik
: yapılabilecegineiliskin bilgi:

Ïlgili borglanma araglarının temerrüde dügmesinin kesinlesmesi halinde borçlanma araclarinm
| faiz, vade, anapata gibi asli hüküm vesartlarında degisiklik BASK toplantısında belirlenir.

ec) BASK :toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunwnun 31/A maddesinin üçüncü
fikrasinda belirtilmis olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülüp öngörülmedigi:

SPKn maddesindebelirtilen nisap dısında bir nisap öngörülmemistir.

5) YönetimKurulu tarafindan BASK cagris1 yapilmasma iliskin esaslar:

KuruPun belirledizi esaslar gergevesinde borglanmaargları sahipleri veya Ihraggının yönetim
kurulu tarafindan. BASK toplantıya gaßırılacaktır. Cagrı Sirketin web sitesinde ve KAP’ta
yapılır.

d) Borclanma aragları sahipleri tarafından BASK cagrısı yapılması amacıyla Ihraccı’mın
yönetim kuruluna bildirim yapılmasına iliskin esaslar:

Ïsbu izahname çerçevesinde gikartilmis ve tedaviilde bulunan borglanma arglarının nominal
bedelleri toplamının asgari %50’sine sahip olan borclanma araci sahipleri tarafidnan BASK
gagrisi yapılır. Toplantıda %50 orani saZlanmaz is BASK olusturulmaz.

14.1.4.2. Varsa BASK temsileisine iliskin bilgiler:

a) Temsileinin adı-soyadı veya ticaret unvanı (füzel kisi olması halinde tüzel kisinin
temsilcisi de acıkga belirtilecektir):

Tigili tertip: veya tertiplerin borçlanma araci sahiplerinin katılımıyla yapılacak BASK
toplantılarında belirlenmesi mümkündür.

b) Temsilcinin görevleri:

Temsilci, geri ödemesinde temerrüt olustuktan sonra ilgili borglanma aracinin hiiktim ve
sartlarının degistirilmesi dahil olmak tizere borglanma aracinin izahnamedebelirtilen htiktim ve
sartlarındaki her türlü degisiklige iliskin olarak ilgili oldugu borglanmaarcı sahiplerini temsilen
teklif hazırlayabilir, ihraccıile görüsmelerde yürütebilir.

4.14.3. BASK toplantisma cagr: yónetimine iliskin bilgiler:

Kurulun özel durum agıklamalarına iliskin düzenlemelerine uygun olarak sirketin web sitesinde
ve KAP’ta ágiklarimak suretiyle BASK toplanti gagrisi toplanti tarihinde 7 gün Sncesinde ilan
edilecektir. |:

4.14.4. BASK toplantisma vekaleten katılmaya iliskin bilgiler:

BASK toplantısına vekaleten katılım Kurulun II-30.1 saylılı Vekaleten Oy Kullanılması ve
Cagrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebligi hükümlerine göre uygulanacaktır.

4,14.5. BASK toplantısının yönetilmesi ve oyların kullanımınailiskin bilgiler:

BASK toplantı sürecini yürütecek toplantı baskanı, toplantıya katılacaklar ve aday olanlar
arasmdan acik oylama yapilarak ve oy coklugu ile segilecektir. BASK toplantisinda oylann
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| kullanımı ve sayımının ne sekilde yapılacafı BASK baskanının önerisi ve katılımciların onayı
: ile belirlenecektir.

4.14.6, Elektronik ortamda yapilacak BASK?a iliskin esaslar:

| Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır.

: 4.15. Borglanmaaracıihracınailiskin yetkili organ kararları:

l Sirket yénetim kurulunun 05.03.2020 tarih ve 1978 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası
| Kuralu'nun, BORCLANMA ARACLARI TEBLIGI II-31.1) ve ilgili diger mevzuat
| gercevesinde; _:

1. Sirketimizin 600.000.000 (ücyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar bir yıl icerisinde farklı
vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt iginde halka arz yéntemi ve/veya halka arz
edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil
ihrag edilmesine iliskin yeni bir ihrag limiti talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na
basvuruda bulunmasina,

2. Borclanma aracı ihracı islemlerinin en iyi gayret aracılıfı ile Gedik Yatırım Menkul
Degerler A.S.tarafindan yapilmasina,

3. Borglanma ‘araci ihracina iliskin aracılık faaliyetlerini Sirketimizin yúrútecek olması

nedeniyle séz konusu borglanma araclarina iliskin aracılık faaliyetlerinin Sermaye
Piyasası Kurulu’nun mevzuatına uygun olarak gergeklestirilmesine,

4. Olusabilecek olası çikar catismalarmin çôzümünde öncelikli olarak yatırımcı
menfaatinin gózetileceginin taabhút edilmesine,

5. 600.000.000 Túrk Lirasi’na kadar tertipler halinde borelanmaaraci ihraci igin Sermaye
Piyasası Kurulu ve diger merciler nezdinde gerekli basvurularm yapilmasina, ihrag
tavanı igerisinde borglanma aracı ihrag ve halka arzı kapsamındaher bir ihracın tutan,
vadesi ve faiz oranı ile diger tüm gartların belirlenmesi ve bütün islemlerin yerine
getirilmesiigin Sirket Genel Müdürlügü’nün yetkilendirilmesine,

oybirligi ile karar verilmigtir.

4.16. Halka arz edilecek borclanma araci üzerinde, borçlanma aracmm devir ve
tedavúltinil' kasitlayic: veya borglanma aracmi alanlarm haklarim kullanmasma engel
olacak kayitlarinbulunup bulunmadigmailiskin bilgi:

Halka arz edilecek borglanmaaraglarının devrine ve serbestge tedavül etmesineiliskin herhangi
bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Halka arz edilecek borglanma araglarının üzerinde sahibinin haklarının kullanmasına engel
olacak kayıt bulunmamaktadır.

5, HALKAARZAILISKIN HUSUSLAR

5.1. Halka arzm kosulları, halka arza iliskin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve
halka arza ‚katılmak icin yapilmasi gerekenler

5.1.1. Halka arzin tabi oldugu kesullar:
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l Halka arzm baslamasi öncesinde Kurul harig, baska kisi veya kurulusların onayının alınması
| veya benzeri bazı sartların yerine getirilmesi gerekmemektedir. Diger taraftan, Gedik Yatırım,
| halka arzedilecek, borglanma araglarının: ikinci el piyasada islem görebilmesi icin BIAS
| Kotasyon Yönergesi hükümlerine göre BIAS’a basvuru yapmıstır. Borclanma aragları BIAS’ta
| islem görebilmesi, BIAS Genel Müdürlügü’nün kararına baglıdır.

| Ihrag edilecek borglanmaaraglarına iliskin ISIN kodu Takasbank tarafından üretilecektir.

| 5.1.2. Halka arz edilen borçlanma araclarının tutarı:

| 25.000.000 'TL nominal degerde 142 gün vadeli finansman bonoları halka arz edilecektir,
| Halka arza,'25,000.000.TL olan halka arz büyüklügünden fazla talep gelmesi durumunda
toplam halka arz miktarı 37.500.000 TL nominal tutara kadar arturilabilecektir.

| 5.13. Halka arz'süresi ile halka arza katılım hakkındabilgi

| 3.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

| Finansman ‚Bonoları 11 — 12 Haziran 2020 tarihlerinde 2 is günü süreyle talep toplamak
suretiyle halka arz.edilecektir.

5.1.3.2. Halka arza basvuru süreci ile basvuru yerleri ve satis sekli:

Borglanma:'araglarının satısı, GEDIK. YATIRIM tarafından SPK’nın I-5.2 sayılı Sermaye
Piyasası Araglarının Satis: Tebligi’nin 14 tincti maddesinde tanmlanan “Sabit Fiyatla Talep
Toplama” yóntemi ile gergeklestirilecektir.

| Bu halka arzda finansman bonosu satın almak isteyen bireysel yatırımcıların; halka arz süresi
| iginde ve isbu Sermaye Piyasası Aracı Notunda belirtilen basvuru yerlerine müracaat ederek
“Talep Formu”nu doldurmalan ve satin alacakları finansman bonosunun nominal tutarını igbu
doktimann 5. 1.6 maddesine gore yatirmalar: gerekmektedir.

Halka arzda talepde bulunan yurtigi bireysel yatırımaların Gedik Yatırım nezdinde
hesaplarının bulunması gerekmektedir.

Yatırımcılar, Talep Formu’nda talep ettikleri finansman bonosunu nominal tutar olarak
belirteceklerdir.

Talepte bulunacak yatuimeilar, asagida belirtilen belgeleri talep formlarma ekleyeceklerdir:

m= Gergek : Kisi Yatırımanlar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport)
fotokopisi :

w Tüzel Kisi Yatırımalar: Imza sirkülerinin noter tasdikli ómegi, kurulus gazetesi, vergi
levhası ve ticaret sicili kayıt beigesi fotokopisi

FinansmanBonosu halka arzina basvuran yatirimeilar;

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLERAS.
Genel Müdürlük '
Ofis Park Maltepe' Altaycesme Mab. Camh Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ Istanbul

Tel: +90 (216) 453 00 00 Faks: +90 (216) 377 11 36
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Talepte bultinmak isteyen yatırımcılar, GEDIK YATIRIM’ın tüm subeleri, telefon bankacılıfı

ve internet kanalları;, www.gedik.com, Gedik Trader (Gedik Trader Web ve GedikTrader
| Mobil) araciligi ile talepte bulunmak icin basvurabilirler.

| Yatırımcılar, istedikleri takdirde, Talep Formunda almak istedikleri tutara iliskin bir alt sınır
; belirleyebilirler.

5.1.4. Karsilanamayan taleplere ait bedellerile yatırımcılar tarafındansatıs fiyatının
üzerinde ódenen tutarlarin iade sekli hakkındabilgi:

| Daßıtım listesinin GEDIK YATIRIM tarafindan onaylanarak kesinlesmesinin ardindan,
teminat blokesi yöntemiyle bagvuran yatırımcıların almaya hak kazandıkları borelanma
araglarına iliskin ödemeler, yeterli tutarda teminatların bozdurulması suretiyle tahsil

| edilecek, teminatların fazla kısmı üzerindeki blokaj kaldırılacaktır.

Bedelleri näkden pesin alınmıs yatırımcılara ise kargilanmayan taleplere iliskin bedel
: iadeleri ile hak kazandıkları nema tutarı ile birilikte dadıtım listelerinin onaylandıfı gün
| gergeklestirilecektir.

: 5.1.5. Talep edilebilecek asgari velveya aazami miktarlar hakkindabilgi:
Finansman bonolarının birim nominal degeri 1.000 TL’dir. Minimum talep miktarı 1.000 TL
olacaktır. Minimum talep miktarından sonraki talep araliklarmin 1.000 TL ve katları seklinde
olması sartlır. Talep edilebilecek azami finansman bonosunun miktarı hakkında herhangi bir
sınırlamada‘ bulunulmamıstır. Yatirimcilar, istedikleri takdirde Talep Formu’nda almak
istedikleri miktara iliskin bir alt sınır belirleyebilirler.

5.1.6. Borclanma aracı almak icin basvuru yapılacak yerler ile borclanma aracı
bedellerinin ódenme yeri ve sekli ile teslim süresi de dahil borclanma araçlarmm
teslimine iliskin bilgi:

a) Bagvuru yapılacak yerler ile borglauma aracı bedellerinin ödenme yeri ve
seklineiliskin bilgi:

Bono halkajarzına'basvuran yatırımcılar;

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLERA.S.

Genel Müdürlük

Ofis Park Maltepe Altaygesme Mah. Camlı Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ Istanbul Tel:
+90 (216) 453 00 00 Faks: +90 (216) 377 11 36

ve GEDIK YATIRIM’ın tim subelerine, telefon bankacılıfı ve internet kanalları;
www.gedik,com, Gedik Trader (Gedik Trader Web ve GedikTrader Mobil) aracilig1 ile talepte
bulunmak icin basvurabilirler. Gedik Yatırım sube adreslerine agagida verilen linkten
ulasilabilecektir.

https://www.gedik.com/gedik yatirim/subelerimiz.aspx

Borglanma:araci bedellerinin édenmeyeri;

Halka arz edilecek borclanma araglarmin bedelleri talep toplama stiresi icerisinde asagidaki
özel banka'hesabına veya bu hesaba aktarılmak üzere GEDIK YATIRIM nezdinde bulunan
yatırımcı hesabına yatınlacaktır. TL DIBS, Gedik Yatırım likit fonu ve Gedik Yatırımın ihraç

etmis oldugu TL cinsi finansman bonolarından her hangi birinin blokajı yoluyla talepte bulunan
yatırımcıların teminatlarının bozdurulması suretiyle tahsil edilen tutarlar da sagıdaki hesaba
aktarılacaktır.
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Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S*

Türkiye Is Bankası A.S.

Gebze Kurumsal/Kocaeli Subesi

IBAN:TR740006400000124300037146

Borglanma aracı bedellerinin ödenmesekli;

Yurtici Bireysel Yatirimeilar:

Yurtigi Bireysel Yatuimeilar asagida belirtilen Nakden Ödeme, Kıymet Blokesi Yöntemiyle
Talepte Bulunma, segeneklerinden bir tanesini seçerek nominal deÿer üzerinden talepte
bulunabilirler. Yatırımcıların talep ettikleri nominal deferi dikkate alarak segecekleri ódeme
sekillerine göre ödemeleri veya gerekli tutarda likit fon, DIBS veya Gedik Yatırım’ın ihrag
ettigi vadesi' gelmemis finansman bonosuve/veya tahvilleri bloke etmeleri gerekmektedir.

A. Nakden: Odeme: Yurtigi Bireysel Yatirimeilar talep ettikleri finansman bonolarinailiskin
parasal tutarları yukarıda verilen banka hesabma veya bu hesaba aktarılmak üzere GEDIK
YATIRIM nezdinde bulunan yatırımcı hesaplarına nakden yatıracaklardır. Nakit ödemede
bulunan Yurtigi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar finansman bonolarının hesaplarına
virman edilecegi tarihe kadar talepte bulundukları kurumun (GEDIK YATIRIM)cari faiz
oranlarından gecelik repo-mevduat islemlerinden  degerlendirilmek suretiyle
nemalandırılacaktır.

B. Kıymet Blokesi Yóntemi ile Talepte Bulunma: Yurtigi Bireysel Yatırımcılar kendilerine
ait yatırım hesaplarında mevcut olan TL DIBS, Gedik Yatırım likit fonu ve Gedik Yatırımın
ihrag etmig' oldugu TL cinsi finansman bonoları ve/veya tahvilinden sadece tek bir kiymeti

| segerek teminat göstermek sureti ile finansman bonosu talep edebileceklerdir. Yatırımcılar sóz
konusu kıymetleriigin ayrı ayrı talep girebileceklerdir. Vadesi ve/veya kupon ódemesi halka arz
basvuru ve: dagrtim dónemine denk gelen TL DIBS”ler blokeye alınmayacaktır. Finansman

| bonosu talep bedeli kargiliginda alinacak blokaj tutarlar: asajida gósterilen gekilde
| hesaplanacaktır.

Likit Fon Blokaji (talep edilen nominal deger tizerinden): Odenmesi gereken bedel / %97

TL DIBS Blokaji: Odenmesi gereken bedel / %90

Gedik Yatırım ihrag ettigi tahvil blokajı ; Ödenmesi gereken bedel %100

Blokaj isleminde;

- Likit fonun o gún igin fon kurucusu tarafından aciklanan als fiyata,

-TL DIBS ve Gedik Yatırım’ın ihrag etmis oldugu TL cinsi Tahvil blokaj: için Borsa
Borglanma Aragları Piyasası, Kesin Alım-Satım Pazarı'ndaki alıs fiyatları dikkate alınacaktır.

Teminat gösterilen fonların bozulmasında fonun o gün igin ilan edilen katılma payı alım fiyatı,
TL DÍBS ye Gedik Yatırım’ın ihrag ottigi finansman bonolarmin bozdurulmasinda Borsa
Borglanma'Aragları Piyasası, Kesin Alim-Satum Pazan’nda piyasa kosullarma gôre deÿisen
fiyatlar kullánulacalkctar,

Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve
birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında
kalmayacak've kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet icin belirtilen katların dısında bir adet
olusmayacak sekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.

Dagitim listelerinin onaylanarak agiklandigi isgiinti, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların
dagitim listelerine göre almayı hak ettikleri tahvillerin bedeli, yatırımcıların tercihlerine góre
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bloke edilen deterleri Gedik Yatırım tarafından re’sen nakde dönüstürülerek özel hesaba
yatırılacaktir.

Yurtiei Kurumsal Yatırımcilar:

Kurumsal Yatirimeilar’in talepte bulunmak icin talep formu doldurmaları gerekmektedir.
Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri iskontolu finansman bonolarının bedellerini talep anında
ödemeyeceklerdir.. Kurumsal Yatirimeilar almaya hak kazandıkları finansman bonolarının
bedellerini dagitm listelerinin onaylanmasindan sonra 15/06/2020 tarihinde saat 12:00”ye
kadar yukatida verilen özel banka hesabına yatıracaklardır/ödeyeceklerdir. Gedik Yatırım,
talepte bulunan Kurumsal Yatirimci’nin talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.

Kurumsal Yatuiicilar dagitim listelerinin onaylanmasindan sonra almaya hak kazandiklari
tahvil bedellerini ödemekten imtina edemezler.

b) Borelanmaaraglarının teslimineiliskin bilgi::

| Halka arz edilecek borglanma aragları, satısın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası
Mevzuatı pergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye baslanacaktır.

| 5.1.7. Hal arz sonuglarınm ne sekilde kamuya duyurulacagı hakkındabilgi:

; Halka arz sonucları, Kurulun sermaye piyasasıaraglarının satısına iliskin düzenlemelerinde yer
alan esaslar-gergevesinde dagıtım listesinin kesinlegtigi günü takip eden iki is gtinti icerisinde

: Kurul’un özel durumların kamuya acıklanmasına iliskin düzenlemeleri uyarınca kamuya
: duyurulur. ::

: 5.18. Borclanma araglarımın ón alım hakları, bu hakların devredilebilirligi ve ön alım

| haklarının kullanılmaması durumunda bu hakların akibeti hakkında bilgi:

: Finansman bonolarınailiskin ön alım hakkıyoktur.

; 52. Dagıtım ve tahsis planı

| 5.2.1. Satıyın birden fazla ülkede aynı anda yapıldıgı durumlarda, bu ülkelerden birine
; belli bir oranda tahsisat yapılmıssa buna iliskin bilgi ile her bir kategori bazında halka
arzda yatırımcılara tahsis ve dagıfım esasları hakkında bilgi:

Borglanmaäraglarının satıyı sadece Türkiye’de yapılacaktır.

. 5.2.2. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dagıtım esasları hakkındabilgi:

GEDIK YATIRIM finansman bonolarının halka arzinailiskin olarak yatirimoilar 2 (iki) gruba
ayrilmusiardir.

a. Yurtigi Bireysel Yatırımaılar

Yurtdisında:isgi, serbest meslek ve mústakil ig sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi
gergek ve tüzel kisiler ile yerlesmek niyeti ile bir takvim yılı igerisinde Türkiye’de devamlı 180

; günden fazla oturanları (“Türk Parası Kiymetini Koruma 32 Sayılı Karar”) ve asagida
; tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar dısında kalan tüm gerçek ve tüzel kisilerdir. Bu kategorideki
yatirimcilar, asgari 1.000 TL nominal parasaltutarda talepte bulunabileceklerdir.
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| b- Yurtiei Kurumsal Yatırımallar:

Yurtigi kurumsal yatırımeılar, Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler
Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları,
Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta Sirketleri, Portföy Yönetim Sirketleri, Ipotek Finansmanı
Kurulusları, Emekli ve Yardım Sandıkları ile 17.07.1964tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu Gegici 20. Maddesi uyarınca kurulmusolan Sandıklarıdır. Bu kategorideki yatırımcılar
asgari 1.000 TL nominal tutarda talepte bulunabileceklerdir.

| Tahsisat Esaslari:

: Ïhraç edilecek finansman bonolarının ; Yurtigi Bireysel Yatırımellar ve Yurtigi Kurumsal
| Yatırımcilara yönelik belirlenen tahsisat oranlar: asagidaki sekildedir.

- 15.000.000 TL nominal tutardaki (%60) kısmı Yurtigi Bireysel Yatırımcılara,
- 10.000.000 TL nominaltutardaki (%40) kısmı Yurtigi Kurumsal Yatrimoilara,

gergeklestirilecek satiglar igin tahsis edilmistir.

; Talep toplama süresi sonunda, belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karsılayacak
| miktarda talep gelmemis ise, o gruba ait tahsisatın karsılanmayan kısm GEDIK YATIRIM
tarafindan diger yatırımcı grubuna aktarılabilir.

| Talep toplama süresi sonunda, isbu dokümanda ilan edilen tahsisat oranları talep toplama
neticesinde: GEDIK YATIRIM tarafından degistirebilecektir. Tahsisat oranlarındaki
de&isikliklerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun I-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araclarının

; Satısı Tebligi" nde yer alan esaslara uyulacaktır.

Talep toplama süresi sonunda, yurt igi bireysel yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı
karsılayacak kadar talep gelmis olsa dahi, belirlenen tahsisat orannda kaydırmayapılabilecektir.
Kaydırma yapılabilecek tutar, her bir yatırımcı grubu için izahanemede belirtilen tutarın,
%20’sinden dahafazla olmayacaktır.

Satis sürecinde yatırımcı talebine baglı olarak ihrag tutarı 37.500.000 TL’ye kadar
| artırılabilecektir. Ihracın 37.500.000 TL’ye kadar artırılması durumunda ihraç edilen finansman
| bonolarının!halka arzına iliskin isbu sermaye piyasası aracı notunda belirtilen esaslar
| gergevesinde yatirımcılardan gelen talep dikkate alinarak ve ilgili mevzuat hükümlerine sadık
kalınarak GEDIK YATIRIM tarafından tespit edilecek tahsisat esaslan cercevesinde
dagitilacaktir.

Dagıtım Esasları:

Talep toplama yoluyla satis yOnteminde talep stiresi sonundabelirli bir yatırımcı grubuna tahsis
edilen tutarı karsılayacak miktarda talep gelmemis ise, 0 gruba ait tahsisatin kargilanamayan
kismu diger gruplara aktarilabilir.

Düzenlenen: talep formunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun I-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası
Araclarimin|Satis: Tebligi” ekinde yer alan talep formunda bulunması gereken asgari bilgilerin

doldurulmus olması zorunludur. Bu bilgiler eksik olan yatırımaıların talepleri ve bireysel
yatırımcıların TC. Kimlik Numarasını igermeyen kayıtları iptal edilerek dagitima dahil
edilmeyecektir. Eksik bilgi nedeniyle iptal edilen kayitlar talep listelerinden gikanidiktan sonra
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dagitum islemi asagidaki sekilde gerçeklestirilecektir:

Yurtici Bireysel Yatırımcılara Dafıtım:

Oransal da$ıtım yöntemine göre yapılacaktır. Ik agamada, yeterli olması halinde tüm Yurtigi
Bireysel Yatrimcilara 1.000 TL nominal deger dagrtilacaktir. Daha sonra Yurtigi Bireysel
Yatuiuncilar, igin kalan nominal tahsisat ‚miktarının, tahvilin kalan nominal talep miktarına
bölünmesiile "Arzın Talebi Karsılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan "Arzın Talebi Karsılama
Oram” her Bir yurtigi bireysel yatırımcının karsılanmayan kisisel talebi ile garpılacak ve 1.000
TL ve katları seklinde daßıtılacaktır. Ancak, talep eden bireysel yatırımcıların sayısı nedeniyle
her bir yatırımcıicin 1.000 TL nominal degerin karsılanamaması durumunda, dogrudan "Arzin
Talebi Karsilama Oranı” kullanılacaktır. Yurtigi bireysel yaturimcilara tahsis edilen tutar icin
yeterli talep gelmemesi durumunda, bu islemlere gerek kalmaksizin talepte bulunan bütün
yurtigi bireysel yatirumcilarin talepleri kargilanacaktr.

| Yurtigi Bireysel Yatirimoilar icin oransal dagrtim kullanılacagından herhangi bir mükerrer
tarama islemi yapılmayacaktır.

: Yurtici Kurumsal Yatırımeılara Dagıtım:

Yurtiei Kurumsal! Yatırımcılar iin oransal dafıtım kullanılacaından herhangi bir múkerrer
| tarama islemi yapilmayacaktir. Ilk asamada tüm Kurumsal Yatırımcılara yeterli olması halinde
| 1.000 TL nöminal deger daßıtılacaktır. Daha sonra Kurumsal Yatırımcllar iicin kalan nominal
| tahsisat miktarının, tahvilin kalan nominal talep miktarına bölünmesi ile "Arzın Talebi
| Karsılama Oranı": bulunacaktır. Bulunan:"Arzın Talebi Karsilama Orani" her bir kurumsal
| yatırımcının: kargılanmayan talebi ile carpilacak ve 1.000 TL ve katlar seklinde dagntilacaktr.
Talep eden: yurtici kurumsal yatrrmmeilarm sayisi nedeniyle her bir yaturime: igin 1.000 TL

| nominal degerin karsılanamaması durumunda, doßrudan "Arzın Talebi Karsılama Oranı”
, kullanılacaktır. Yurtigi kurumsal yatirmeilara tahsis edilen tutar igin yeterli talep gelmemesi
durumunda,; bu islemlere gerek kalmaksızın talepte bulunan yurtici kurumsal yatırımcıların
talepleri karsılanacaktır, Ancak, nihai olarak her bir Kurumsal Yatırımer’ya verilecek tabvil

| miktarına GEDIK ¡YATIRIM tarafindan karar verilecektir.

| Tüm yatırımcı gruplarına daßıtım yapılırken, dafıtım sonucu ortaya gıkan miktarlar alt sınır
koyan yatırımcılar agısından gözden gecirilecek, ortaya cıkan miktarın bu alt sınırın altında
kalması halinde yatırımcı istefine uygun olarak listeden gıkarılacak ve bu miktarlar tekrar
dagitumatabi tutulacaktur.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle daıtun yapılırken, hesaplamalarda kúsurat ortaya
sıkmasından dolayı dafıtımı yapılamayan tahviller, talebi tamamen karsılanamayan
yatırımelları arasında Gedik Yatırım’ın uygun gördügü sekilde dafıtılacaktır.

Gedik Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen is günü igerisinde dagıtım listelerini,
her bir tahsis grubu icin ayri ayrı kesinlestirecek olup, sóz konusu satis sonugları ve dagrtim
listeleri talep edilmesi halinde SPK ve BIAS’a gönderilecektir.

Gedik Yatitim karsilanan taleplere iliskin finansman bonolarının kayden teslimini, Merkezi
Kayıt Kurulusu ‘A.S. düzenlemeleri gergevesinde, satıg sonuglarının KAP’ta ilan edilmesini
takiben vadé baslangıc tarihinde (15/06/2020) yerine getirecektir.
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5.2.3. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinlesmis borelanma aracı
| miktarmun:bildirilme siireci hakkindabilgi:

Halka arzdan almaya hak kazanılmıs boglanma aracı miktarları, dagıtım listelerinin GEDIK.
YATIRIM : tarafindan onaylandıfı gún, GEDIK YATIRIM tarafindan yatırımcılara
bildirilecektir. =

| Bildirimden’önce söz konusu borglanma aragları isleme konu edilmeyecektir.

5.3. Borglanma aracının satıs fiyati veya fiyatın tespit edildigi/edilecegi yôntem ile nihai
fiyatm kamuya aciklanmasitreci:

: fhraca konu-olan finansman bonolarının faiz oranı ve bu oranailiskin hesaplama yöntemi isbu
| doktimanın 4.11. maddesinde yer almaktadır.

| 142 gin vadeli finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı % 8,00, yıllık bilesik faiz oram %
8,20, 1 TL nominaltutarlı finansman bonosuigin fiyatı ise 0,96982 TL’dir

‘1.000 TL nominal degerli bir bononun Satis Fiyat: asagidaki formiille hesaplanarak ve
virgiilden sonra 2 haneye yuvarlanmıstır. 1.000 TL nominal degerli finansman bonosunun fiyatı
969,82 TL’dir. .

BF=1.000/(1+(BO*(1/365))
 

 

 

   

Bono Faiz Oram (Basit) BO

Vadeye Kalan Gin Sayısı T

Bono Fiyatı: BF
 

5.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

5.4.1. Halka arzaaracılık edecek yetkili kurulus hakkındabilgi:

Halka arz, ihragcı kurulus GEDIK YATIRIM tarafından yapılacaktır.

5.4.2. Halka arzın yapılacafı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluslarının
isimleri: |

Halka arz Türkkiye’de gerceklestirilecek olup, saklama ve ödeme kurulusları, Merkezi Kayıt
Kurulugu A. $. lle. Istanbul Takas ve Saklama Bankas: A.S.*dir.

5.4.3. Aracılık fürü hakkında bilgi:

Gedik Yatırım tarafından ihrag  edilecek en gok 600.000.000 TL nominal degerli bono
ve/veya tahvillerin SPK'nın onayladıgı ihraggı bilgi dokümanının ilgili Teblige uygun olarak
ilanindan itibaren; 1 yıl süreyle, farklı özelliklerde, farklı satıg yóntemleri ile ve en iyi
gayret aracilig ile satısına Gedik Yatının tarafından aracılık edilecektir. Ihragcı kurulus
ve aracı kurulus aynı oldugundan bu yöntem kullanılmak zorundadır.

 

 

 

Yüklenimde Bulunulan Yüklenimde Bulunulmayan

i Borglanma Araclarının Borclanma Araglarının

Yetkili 'Olusturul- Aracılıdın Nominal Halka Arz Nominal Halka Arz
Kurulus mussa Türü Degeri Edilen Degeri (TL) Edilen

/ Konsorsi- (EL) Borclanma Borclanma

yumdaki Aracma Oram Aracina Oram       
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;Pozisyonu (%) (A)

 

       
Gedik I Eniyi o - 600.008.000 100
Yatirm : Gayret
Menkul

Degerler

A.S.
 

 

 

3.4.4. Aracılık ve yüklenim sözlegmesi hakkında bilgi

GEDIK YATIRIM, borglanma aracının ihracınaaracılık islemlerini 05/03/2020 tarih ve 1978
sayılı yönetim kurulu kararında da belirtmis oldugu gibi hem ihragg1 hem de yatirim kurulusu
sıfatım tasimas: nedeniyle gikar gatısması olusmaması amacıyla gerekli énlemleri alarak ve

; olusabilecek gıkar gatıgmalarının gözümünde ise Sncelikli olarak yatırımcı menfaatini
; gözeterek yürütecektir. Bu nedenle, ayrıca aracılık sözlesmesi düzenlenmemistir.

| 5.5, Halka. arza'iliskin olarak ihracemın ödemesi gereken toplam ve halka arz
| edilecek borglanma aracı basına maliyet:

| Ihrag edilecek olan 25.000.000.-TL nominal degerli finansman bonolar: icin katlamlacak
: toplam tahmini maliyetler asagidaki gibidir:

 

 

 

 

 

  

Ücretve DerMae Baz Almacak Deger Sabit/Oransal Tutar (TL)

. Vadeye Göre
SPK Kayıt Üereti! Nominal Tutar Degisen Oransal 12.500

MKX Uereti (BSMV Dahily' Nominal Tutar Oransal/Tavanı 3.242
: . Asarsa Sabit

Takasbank ISIN Kodu * 131

BIST Kotasyon Ucreti [0 - 50.000.000 A Oransal/Tavanı
XL ibrastutararaiin 4940 TL) Nominal Tutar Asarsa Sabit 4.121
TOPLAM _: : 19.994     
'SPK kayit ücreti vadesi 180 gine kadar olanlar igin onbinde bes
? {hrag edilen nominaltutar üzerinden %0,01 (onbinde bir) ve üst limit 3.242 TL dir. Ayrıca kupon ödemesiveitfa tarihlerinde
ödenen kuponve itfa bedeli üzerinden %0,005 (yüzbinde bes) ilave ücret ödenecektir.

| 3 Takasbankticreti 1 yildan kisa vadeli borglanma araglarıiigin 125 TL+ BSMV ‘dir.

Ihrac edilecek finansman bonolanm icin toplam tahmini maliyetin 19.994 TL olması
beklenmekte olup,ilgili tutar nominal ihrag tutarının yaklasık %0,07998’ne tekabül etmektedir.
Halka arz edilecek 1.000 TL nominal degerli her bir finansman bonosunun basına dügecek
maliyet ise yaklasık 79,98 TL olarak hesaplanmaktadır.

Talep gelmesi durumunda ek satis olarak planlanan 12.500.000 TL nominal tutarlı finansman
bonoları ile birlikte ihrag búyiklúgú 37.500.000 TL’ye ulastiéi kogulda tahmini maliyet
nominal ihrag tutarının %0,05332”i oranında gergeklesecektir.

5.6. Talepte bulunan yatırımemın ódeyecegi maliyetler hakkmdabilgi:

Borclanma 'araglarına iliskin vergilendirme esasları isbu Sermaye Piyasası Aracı Notunun
‘‘Borclanma Araclari ile Ilgili Vergilendirme Esaslari’’ baslikh 9. maddesinde belirtilmistir.
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Yatırımcılardan isbu borçlanma araglarının halka arzı ile ilgili olarak komisyon veya masraf
talep edilmeyecektir.

6. BORSADA ISLEM GÖRMEVEILiSKIN BILGILER
6.1. Borçlänma araclarmm borsada islem gérmesine iliskin esaslar ile islem görme
tarihleri: -

Halka arz edilen borelanmaaraglarının safısı tamamlandiktan sonra, BorsaIstanbul Borclanma
| Aragları Piyasası Kesin Alim Satım Pazarında islem górmesi beklenmekte olup, bu husus, nihai
; olarak BIAS Genel Müdürlügü’nün kararına baglıdır.

 
| 6.2. Borsada islem görecek olan borglanma araglarının hangi durumlarda islem
; sırasının kapatulabilecegi hakkında bilgi:

| SPK ve BIAS Mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen
| veya BIAS: Kotasyon Yönergesi’nin 29’uncu maddesinin (1a,b,c, g, d, e, & bentlerindeki
| durumların ‚olustugu sirketlerin ihrag ettigi ve Borsa’da islem gören borglanmaaragları, BIAS
| Genel Müdürlügü’nün kararıyla gegici veya stirekli olarak borsa kotundan cıkanlabilir.

| BIAS Yönetim Kurulu, gerekli gördügü hallerde, gıkarma kararından önce ihracgı kurulusu
: durumudiizeltmesi igin stire vererek uyarabilir.

| 6.3. Ihragemm daha ónce ihrac ettigi pay haric sermaye piyasası araglarının islem
| gérdiigii borsalara iliskin bilgi:

| Halen tedaviilde bulunan berclanma araclarının toplamı 62.500.000 TL’dir.

 

 

        

E Nominal - ses
sast fs Satıs Tutarı 'Halka ArzTarihi V#4e Baslangig Vade Bitis

à Tarihi Tarihi
: CEL)

Vade

Asatg1 |: 119 Gun 25.000.000! 13-14/02/2020 17.02.2020 15.06.2020

Hsatg2 | 119 Gin 37.500.000 19-20/03/2020 23.03.2020 20.07.2020
 

| Sirketin ihraç ettiëi finansman bonolan, Borsa Istanbul Borglanma Aragları Piyasası Kesin
| Alım SatımPazarında islem görmektedir.

| 6.4, Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılıfın esasları:

| Yoktur.

7. GARANTI HÜKÜMLERI VE GARANTÖRE ILISKIN BILGILER
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Yoktur.

8. DIGER BILGILER

8.1. Halka arz sürecinde ihraggrya danismanhk yapanlar hakkindabilgiler:

Yoktur.

8.2. Uzman ve bafımsız denetim raporları le ügüncü kisilerden alınan bilgiler:
Gedik Yatırım, Sermaye Piyasası Aracı Notunda ügüncü kisilerden saglanan bilgilere ver
verdigi durumlarda, bilgileri aynen aldiëmu, bildigi veya ilgili tigtincti kisilerin yayınladızı
bilgilerden kanaat: getirebildigi kadarıyla agıklanan bilgileri yanlıs veya yanıltıcı hale getirecek
herhangi bir'eksikligin bulunmadıgını beyan eder.

Finansal Tablo ve Bagumsiz Denetim Raporlari béltimtinde, Arkan Ergin Uluslararas: Bagimsiz.
Denetim A:S. ve: Ak Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Músavirlik A.S.'den

| alınan bilgilere ve raporlara yer verilmis olup, söz konusu bilgiler kendilerinden alındıgı
: sekilde aynen kullanılmıstır.

| Sirketin, 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli finansal raporlan hem www.kap.org.tr hem de
| Www.gedik:com adresinde incelemeye agik bulunmaktadir.

Ibragg: bilgi doktimaninda Faaliyet Hakkında Bilgiler Bölümü’nde yer alan veriler BIAS,
| TSPB ve benzeri kurumlardan almarak aynen yer verilmistir.

Isbu Sermaye Piyasası Aracı Notunda, :derecelendirme notları hakkında yer alan bilgiler
Derecelendirme 'Kurulusu tarafından hazırlanan raporlardan faydalanılarak hazırlanmıstır.

| GEDIK YATIRIM, ilgili ücüncü kisilerin yayımladıgı bilgilerden kanaat getirebildigi
| kadarıyla, aciklanan bilgileri yanlis veya yaniltic: hale getirecek herhangi bir eksikligin
bulunmadıgını beyan eder. GEDIK YATIRIM, JCR Avrasya Derecelendirme A.S. tarafindan

| belirlenen derecelendirme notlarını aynen aldıfını beyan eder. Derecelendirme sirketine
| asafıdakiinternet adresinden ulasılabilir: www.jerer.com.tr

Isbu borglanma araglarına iliskin sermayé piyasası aracı notunun hazırlanmasında, bagımsız
denetim kuruluslarinca hazırlanmıs raporlar ve saglanan verilerden yararlanılmıstır.

! Sirketin 34.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli finansal tablolarmin bagimsiz denetimini
| gerçeklestiren kurulusun unvanı ve bagımsız denetim görüsü asafıda verilmektedir.

 

 

 

 

      

31.12.2019 |Arkan Ergin Uluslararası Bagımsız Denetim  [Stimer Sokak Maslak Office Eray Yanbol
IAS. : Building No:4, Kat-2, 34485

. . Sisli/istanbul
31.12.2018 |Ak Baßımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci |Yakuplu Mahallesi Hürriyet Erkut Yavuz

Mali Miisavirlik A.S. : Bulvar Plaza Yakuplu Kat-3

i INo:30, 34524

Bevlikdüzt/Îstanbul
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| Arkan Ergin Ulaslararası Bagımsız Denetim A.S.’nin 31.12.2019 ve Ak Bagimsiz Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S.’nin 31.12.2018 dönemleri finansal
tablolarınailiskin: bagımsız denetim góriisleri asagida verilmektedir:

31.12.2019 tarihli finansal tablolara iliskin gériisii

Gedik Yatunm Menkul Degerler A.S. (Sirket) ve Bail Ortakliklarmin (hep birlikte Grup olarak
anılacaktır);31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynıtarihte sona eren
hesap dönemine ait; konsolide kär veya zarar ve diger kapsamlı gelir tablosu, konsolide
ézkaynak degisim tablosu ve konsolide nakit akis tablosu ile önemli muhasebe politikalarının
ézeti de dahil olmak tizere finansal tablo dipnotlarından olugan finansal tablolarını denetlemig
bulunuyoruz.

Görügümüze göre ilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2019 tarihiitibarıyla
konsolide finansal durumunu ve aym tarihte sona eren hesap dónemine ait konsolide finansal
performansim ve konsolide nakit akislarim, Ttirkiye Muhasebe Standartlarma (TMS'lere)
uygun olarak tüm önemli yönleriyle gergege uygun bir bicimde sunmaktadir.

31.12.2018 tarihli finansal tablolara iliskin görüsü

Gedik Yatırım Menkul Degerler A.S. (Sirket) ve Bagh Ortakliklarinin (hep birlikte Grup olarak
anılacaktır)'31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal durum tablosuile aynı tarihte sona eren
hesap dénemine ait; konsolide kar veya zarar ve diger kapsaml: gelir tablosu, konsolide

| Ozkaynak degisim tablosu ve konsolide. nakit akis tablosu ile 6nemli muhasebepolitikalarmin

ézeti de dahil olmak tizere finansal tablo dipnotlarmdan olugan finansal tablolarını denetlemis
bulunuyoruz.

Görüsümüze göre ilisikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralik 2018 tarihi itibariyla

konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dénemine ait konsolide finansal
performansını ve'konsolide nakit akıslarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’lere)
uygun olarak tiim Gnemli yénleriyle gercege uygun bir bigimde sunmaktadir.

GEDIK YATIRIM'm son iki yıllık finansal tablolan hem www.kap.gov.tr hem de
www.gedik:com adresinde incelemeye agık bulunmaktadır.

8.3. Varsa’ihracet veya ihrac edilen borelanma aracina iliskin derecelendirme notu
hakkindabilgi:

| 2013 yılı Mart ayinda uluslararasi kredi derecelendirme kurulugu JCR Eurasia Rating

| tarafından Gedik Yatırım’a iliskin kredi: derecelendirme galısması yapılmıstır. Calısma 29
| Mayis 2013: ve 02 Nisan 2014, 7 Nisan 2015, 30 Mart 2016, 30 Mart 2017 ve 4 Nisan 2018
tarihlerinde’yeniden gézden gegirilmistir. 11 Nisan 2019 tarihindeki gézden gecirmeye gôre
JCR, GEDIK YATIRIM’in konsolide yapisUnin gózden gegirilmesi súrecinde; uzun Vadeli
Ulusal Notúnu “AA- (Trk)” seviyesinden “AA (Trk)” seviyesine revize etmis, görinümünü
ise “Stabil”: olarak belirlemistir. Uluslararası Yerel ve Yabancı Para cinsinden uzun vadeli
notlarnı ise “BBB-“ olarak görünümlerini ise “stabil* seviyesinden ”negatif” seviyesine
revize etmistir.

| Uzun Vadeli Ulustararass Yabancı Para Notu z BBB- /{Negatifgörünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB-/(Negatifgériintim)
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Uzun Vadeli Ulusal Notu : AA (Trk) /( Stabil gértintim)
Uzun Vadeli ihrag Notu >: AA (Trk)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu > : A-3 /(Negatif görünüm)

; Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 /(Negatifgörünüm)
| Kisa Vadeli Ulusal Notu : A-1+(Trk)/(Stabil görünüm)
| Kisa Vadeli Ibrac Notu 3 A-1+(Trk)
Desteklenme Notu 1: 2
Ortaklardan Bagimsiziik Notu > AB

Derecelendirme kurulusu tarafından verilen notların ne anlama geldi$i hakkında acıklama
asagidaki tabloda sunulmaktadir;
 

      
er? deme kapasitesi.
 

 
 

En yiiksek: Mevcut

yiikiimliliiklerini yerine
getirmede en yüksek
kapasiteye sahiptir.

AAA (Trk) . A-1+ (Trk) AAA A-1+

 

ha AA+ (Tri) : ]A-1+ (Trk) AA+ Avi+
A: . Cok yüksek: Mevcut

É yükümlülüklerini yerine

1 getirmede gok yüksek
AA (Trk) A-1+ (Trk) AA A-1+ kapasiteye sahiptir.

AA- (Tri) A-1+ (Trk) AA- Arlt

At (Trk) [A-1(Trk) At Al

 

  

Yiiksek: Meveut

: i yükümlülüklerini yerine
AB; i A(Trk) Act (Trk) A A-l getirmede yüksek

kapasiteye sahiptir.
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A- (Trk) ACL (Trk) A Al
 

Yeterli seviye: Mevcut

‘| BBB+ (Trk) A-2 (Trk) BBB+ A2 finansal
yükümlülüklerini

karsılamada yeterli

kapasite seviyesi.

BBB (Trk) A-3 (Trk) BBB A-3 Bununlabirlikte, bu
kapasitenin, diger

yüksekderecelerle

kiyaslandigimda, gelecek

BBB- (Trk) A-3 (Trk) BBB- A-3 dönemierde azalma
ihtimali daha fazladir.

 

          
 

_ 9. BORCLANMA ARACLARI ILE iLGILI VERGILENDIRME ESASLARI

a) Tam MiikellefGercek Kisi

; Faiz Kazancı

01.01.2006 ;tarihinden itibaren ihrag olan ózel sektór tahvil ve bonolarindan elde edilen faiz
_ kazanclari igin Gelir Vergisi Kanunu’nun'(GVK) 6009 sayili Kanun ile deßistirilen Gegici 67
nci maddesi ve 23.05.2020 tarihli 2569 sayılı Cumhurbaskanı kararı uygulanmaktadır.
Buna göre,'tam mükellef gergek kisilerin bu kapsamda elde ettikleri faiz gelirleri, isleme

: aracılık eden banka ve aracı kurumlarca %10 oranında stopaj yapılarak vergilendirilir.

: Finansman: bonoları icin stopaj oranı 23.05.2020 tarih ve 2569 sayılı Cumhurbaskanı
: Kararı ile %15 olarak belirlenmistir. Yapılan stopaj nihai vergidir. Bu sebeple, faiz geliri
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| elde eden tam mükellef gergek kisiler tarafından bu gelirleri igin ayrıca yıllık beyanname
| verilmez, baska gelirleri icin verilecek beyannameye de dahil edilmez. GVK Gegici 67 nci
| maddeye gore tevkifata tabi tutulan faiz gelirlerinin ticari faaliyet kapsamında elde edilmesi
durumundaibu gelirler ticari kazang húkimlerine góre vergilendirileceginden,ticari kazanglarla

| ilgili olarak.verilen beyannameye dahil edilirler ve GVK Gegici 67 nci madde hükmü gereßi
| tevkif suretiyle ödenmis olan vergiler beyannamede hesaplanan vergiden mahsupedilir.

| Alım-Satım: Kazancı

01.01.2006‘tarihinden sonra ihrag olan 6zel sektér tahvil ve bonolarindan elde edilen alim-
| satım kazangları :GVK’nın Gegici 67 nci maddesi ve 23.05.2020 tarihli 2569 sayılı
Cumhurbaskanı kararı kapsamında degerartıs kazancı olarak %10 oranındatevkifata tabidir.
Finansman. bonoları icin stopaj oranı 23.05.2020 tarih ve 2569 sayılı Cumburbaskam

' Karariile %15 olarak belirlenmistir. Tevkifat, defer artis kazancima aracilik eden banka ve
; aracı kurumlarca yapılır ve nihai vergidir: Dolayısıyla tam mükellef gerçek kisi yatırımcıların
bu kapsamdaki kazancı iein ayrıca yıllık beyanname düzenlenmez, diger gelirleri igin verilecek

beyannameye de bugelirler dahil edilmez.:

GVKGegici 67 nei maddeye göre tevkifata tabi tutulan alim - satım kazanglarının ticari faaliyet
| kapsamında' elde edilmesi durumunda bu gelirler ticari kazang hükümlerine göre
vergilendirifeceginden, ticari kazanglarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilirler ve
GVK Gesici 67 nci madde hükmü gere$i tevkif suretiyle ödenmig olan vergiler beyannamede

| hesaplanan vergiden mahsup edilir. 
l b) Dar Mükellef Gerçek Kisi

| Faiz Kazancı

| 01.01.2006 ‘tarihinden itibaren ihrag olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen faiz
_ kazanglarmin vergilendirilmesi, gelire aracılık banka ve aracı kurumlar tarafından yapılır. Dar
| mükellef gergek kisilerin bu tür gelirleri 1 Ekim 2010 tarihindenitibaren %10 oranındastopaja
_ tabidir ve stopaj-nihai vergidir. Finansman bonoları igin stopaj oranı 23.05.2020 tarih ve
; 2569 sayılv"Cumhurbaskanı Kararı ile %15 olarak belirlenmistir. Bu sebeple, faiz geliri

| elde eden dar mükellef gergek kisiler bu gelirleri igin ayrıca beyanname vermezler.

| Diger taraftán mukimlik belgesi bulunan dar múkellef gergek kisilerin mukimi oldukları tilke
| ile Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) arasında imzalanmıs “Cifte Vergilendirmeyi Önleme Anlasması
| (CVÖA) varsa ve bu anlasmada séz konusu tahvil ve bono faiz kazancı igin istisna veya daha

| dügük bir vergi oram óngórtilmús ise isleme aracılık eden banka ve aracı kurumlarca bu
; hükümlerin:uygulanması gerekecefinden, yatırımcıtarafından bu anlasmaya bakılmalıdır.

| Alım-Satım Kazancı

| 01.01.2006 :tarihinden sonra ihrag olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen alım-

: satım kazangları GVK’nin Gegici 67 nci maddesi kapsaminda deger artis kazanci olarak %10
: oraninda tevkifata tabidir. Finansman bonoları iein stopaj oranı 23.05.2020 tarih ve 2569
' sayih Cumhurbaskam Karari ile %15 olarak belirlenmistir. Tevkifat, deger artıs kazancına

| aracılık eden banka ve aracı kurumlarca yapılır ve nihai vergidir. Alım — satım kazancı elde
| eden dar mükellef gergek bireysel yatırımcıların bu gelirleri igin ayrica beyanname
| düzenlenmez, diger gelirleri icin verilecek beyannameye de bu gelirler dahil edilmez.

| Diger taraftan mukimlik belgesi bulunan dar múkellef gergek kisilerin mukimi oldukları ülke
| ile T.C. arasinda imzalanmıs CVÖA varsa ve bu anlasmada s6z konusu tahvil ve bono alim —

, satım kazaricı iginistisna veya daha düsük bir vergi oranı öngörülmüs ise isleme aracılık eden
. banka ve aracı kurumlarca bu hüküimlerin uygulanması gerekeceßinden, yatırımcıtarafından bu
; anlagmaya bakılmalıdır.

28

 



 
 

c) Tam Mükellef Tüzel Kisi ve Kurumlar

| Faiz Kazana

Tam múkellef túzel kigiler tarafindan 01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olan özel sektör
| tahvil ve bonolarmdan elde edilen faiz gelirleri GVK Gegici 67 nci maddesi kapsaminda vergi
tevkifatina tabi olup, vergi oram geliri elde eden túzel kigiligin veya kurumun hukuki yapısına
göre defisecektir. Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) sermaye sirketi olarak
belirtilen tüzel kisiler, SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi fonlar, münhasıran menkul
kiymetve diger sermaye piyasasi araci getirileri ve deger artis kazangları elde etmek ve bunlara

baglı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan miikelleflerden Sermaye Piyasasi
Kanunu’na ‘gôre kurulan yatiim fonları've yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikte oldugu

| Maliye Bakanlıgı’nca belirienenler igin tevkifat oranı %0, bunların dısında kalanlar icin %10
| olarak vyentammaltadr Bu Kapsamdaki fafaiz gelirleri icin;

- Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Bülünmüs Komandit Sirketler
%0,:

- Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları %0,

-  Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kıymet Yatırım Fonları %0,

-  Emeklilik Yatırım Fonları %0,

-  Borsa Yatırım Fonları %0,

- Konut Finansman Fonlan %0,

~  Varlik Finansman Fonları %0,

- Yukarida Sayilanlar Disinda Kalan Kurum ve Kuruluslar %10

oraninda vergi tevkifatma tabi tutulur.

| Tam mükellef kurumlarca elde edilen faiz geliri kurum kazancina dahil edilir ve yukanda
| belirtilen yatırım fonları ve ortakliklari harig %20 oraninda kurumlar vergisine tabi tutulur. Bu
| kapsamdaki:kazanglar igin GVK Gegici 67 nci madde hükmü gereëi tevkif suretiyle ôdenmis

olan vergiler varsa bunlar beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Digertaraftan, özel sektör tahvil ve bono faizi elde eden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
: (BSMV) mükellefi kurumların, bu gelirleri üzerinden %5 oranında BSMV hesaplamaları
| gerekir. =

| Abm — Satim Kazancı

; 01.01.2006:tarihinden itibaren ihrag olan ózel sektór tahvil ve bonolarından elde edilen alım-
; satım kazangları deger artıs kazancı olarak GVK Gecici 67 nci maddeye göre tevkifata tabidir.
| Tevkifat, alım-satım kazancına aracılık eden banka ve aracı kurumlar tarafından yapılır.
Tevkifat oram tüzel kisi veya kurumun hukuki yapisma gôre deÿisecektir. Bu kapsamdaki
alım- satım' kazancları icin;

- Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Bôlünmüs Komandit Sirketler
%0,:

- Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları %0,

- Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan Menkul Kıymet Yatırım Fonları %0,

- Emeklilik Yatırım Fonları %0,
- Borsa Yatinm Fonlan %0,

- Konut Finansman Fonları %0,

-  Varlik Finansman Fonları %0,
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- Yukanda Sayılanlar Disinda KalanKurem ve Kuruluslar %10

; oranında vergitevkifatına tabi tutulur.

: Tam mükellef kurumlarca elde edilen alım-satım kazangları kurum kazancına dahil edilir ve
| yukarıda belirtilen yatırım fonları ve ortaklıkları harig %20 oranında kurumlar vergisine tabi

| tutulur. Bu kapsamdaki kazanglar igin GVK Gegici 67 nci madde húkmú geregi tevkif suretiyle
; ödenmis olan vergiler varsa bunlar beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilir.

: Diger taraftan, dzel sektér tahvil ve bonolarmdan alım-satım kazanci elde eden BSMV
| mükellefi kurumlarm,bu gelirleri üzerinden %5 oranında BSMV hesaplamaları gerekir.

| 29.12.2010 'tarihinden itibaren gegerli olmak üzere, yurt ieinde Türk Lirası cinsinden ihrag
: edilen üzel sektôr tahvillerinin, BSMV miikellefi olan kurumlar tarafından, geri alım ve satım
| taahhüdü ile iktisap veya elden gıkarılması veya vadesi beklenmeksizin satısı nedeniyle Iche
| alınan paralar üzerinden %1 oranında BSMV hesaplanacaktır. Ancak, BSMV mükellefi
| kurumlarca;;vadesi 1 yıldan kısa olan özel sektör bonoları ve banka bonoları nedeniyle elde
; edilen aynı kapsamdaki gelirler tizerinden ise %5 oranmda BSMV hesaplanmalidir.

| d) Dar Mükellef Tüzel Kisi ve Diger Kurumlar
| Faiz Kazancı :

: 01.01.2006 tarihinden itibaren ihrag olunan tahvil ve bono faizleri GVK Gegici 67 nci madde
‚ kapsamında:vergi: tevkifatına tabi olup, tevkifat oranı tüzel kisilifin ve kurumun hukuki
| yapisina gére deSisecektir. Buna gére; KVK’dabelirtilen sermaye sirketlerine benzer nitelikte

, yabancı kurumlar, SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer nitelikte yabancı
| fonlar, mtinhasirah menkul kiymet ve difer sermaye piyasasi aracı getirileri ve deger artis
| kazangları elde etmek ve bunlara baglı hakları kullanmak amacıyla faaliyete bulunan

| mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları
| ile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligy’nca belirlenenler için tevkifat oram %0, bunlarin
| disinda kalanlar iigin %10 olarak uygulanir: Bu kapsamdaki faiz kazanglari icin;

- Anovim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Bölüinmüs Komandit Sirketler

%0,:

-  SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortakliklanile benzernitelikte Menkul
Kıymet Yatırım Ortaklıkları %0,

-  SPK!nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzernitelikte Menkul
Kiymet Yatirim Fonları %0,

- SPK’mn düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte

Emeklilik Yatırım Fonları %0,

- SPK'nin diizenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Borsa
Yatırım Fonları %0, '

- SPKinn düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Konut
Findnsman Fonlari %0,

-  SPKR?nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzernitelikte Varlık
Finansman Fonları %0,

- Ttrkiye’de miinhasiran menkul kiymet ve diger sermaye piyasası aracı getirileri ile
deger artıs kazangları elde etmek ve bunlara baglı hakları kullanmak amacıyla faaliyette

bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kurulus fonları ve yatırım
kurulusları gibi yabancı kurumsalyatırımcılar %0,

- Yukarida Sayilanlar Dısında Kalan Kurum ve Kuruluslar %10 oranında vergi

tevkifatma tabi tutulur. :
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| Tevkifat, faiz gelirine aracilik eden banka ve aracı kurumlarca yapılır ve nihai vergidir.

: Diger taraftan; faiz kazanclar: %10 tevkifata tabi tutulan dar miikellef kurum ve kurulusların
| mukimi oldugu ülke ile T.C. arasinda imzalanmig CVOA varsa ve bu anlasmalarda sóz konusu
| tahvil ve bono faiz kazanci icin istisna veya daha diistik bir vergi oranı öngörülmüs ise isleme

; aracılık eden banka ve aracı kurumlarca bu hükümlerin uygulanması gerekeceinden, yatırımcı
. tarafından bu anlasmalara bakılmalıdır.

| Alım - Satım Kazancı

; 01.01.2006itarihinden itibaren ihrag olan özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilen alım-
| satim kazanclan, GVK Gegici 67 nci madde kapsaminda deger artis kazancı olarak tevkifata
| tabidir. Tevkifat oram túzel kigiligin ve kurumun hukuki yapisma góre degisecektir. Buna gore
| KVK’dabelirtilensermaye sirketlerine benzer nitelikte yabancı kurumlar, SPK’nın düzenleme
| ve denetimine tabi fonlara benzernitelikte yabancı fonlar, münhasıran menkul kiymetve diger
| sermaye piyasası aracı getirileri ve deger artis kazanglar: elde etmek ve bunlara baglı hakları
: kullanmak amacryla Sermaye Piyasası Kanunu’na gore kurulan yatırım fonları ve yatırım
; ortaklıkları iile benzer nitelikte oldugu Maliye Bakanligi’nca belirlenenler icin tevkifat oram
: %0, bunların dısında kalanlar igin %10 olarak uyaulanır. Bu kapsamdaki alım satım kazangları

| igin;
- Anonim Sirketler, Limited Sirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüs Komandit Sirketler

%0,;:

- SPK’nm diizenlemeve denetiminetabi Yatrum Ortakliklanile benzernitelikte Menkul
Kiymet Yatirim Ortakliklari %0, |;

-  SPK’nın düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Menkul
Kıymet Yatırım Fonları %0,

- SPK!nın .düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte
Emeklilik Yatırım Fonları %0,

-  SPK'nin düzenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Borsa
Yatırım Fonları %0,

- SPK?nm dtizenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzernitelikte Konut
Finansman Fonları %0,

- SPK?nin dtizenleme ve denetimine tabi Yatırım Ortaklıkları ile benzer nitelikte Varlık
Finansman Fonlan %0,

- Türkiye’de münhasıran menkul kiymet ve diger sermaye piyasası aracı getirileri ile
deferartis kazanglari elde etmek ve bunlara baglı hakları kullanmak amacıyla faaliyette
bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kurulus fonları ve yatırım
kurulusları gibi yabancı kurumsalyatırımcılar %0,

- Yukarida 'Sayılanlar Disında Kalan Kurum ve Kuruluslar %10 oranında vergi
tevkifatınatabitutulur.

- Tevkifat, alim-satim kazancina aracilik eden banka ve aracı kurumlarca yapılır ve nihai
vergidir.

- Diger taraftan; alım-satım kazangları %10 tevkifata tabi tutulan dar mükellef kurum ve
kuruluslarm mukimi oldugu ülkeile T.C. arasında CVÖA varsa ve bu anlasmalarda söz
konüsu tahvil ve bono alim-satum kazanglari icin istisna veya daha diistik bir vergi oram
üngôrülmüs ise islem aracilik eden banka ve aracı kurumlarca bu hükümlerin
uygulanmasi gerekeceginden, yatirimci tarafindan bu anlasmalara bakilmalidir.

- Bakanlar Kurulu GVK Gegici, 67 nei maddede yer alan oranlan her bir sermaye
piyasası aracı, kazang ve irat türü igin bunları elde eden itibariyle, yatırım fonlarının
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katilma belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kazanglar igin fonun portföy
yapisına göre, ayrı ayrı sıfıra kadarindirmeye veya %15’e kadar artirmaya yetkilidir,

- GVKGegici 67. maddenin uygulamastiresi 31.12.2020 yılma kadar uzatılmıstır.

_ 10. INCELEMEYE ACIK BELGELER,
Asagidaki ‘belgeler Ofis Park Maltepe Altaycesme Mah.Camli Sok. No:21 Kat: 10-

| 11-12 Maltepe/ ISTANBUL adresindeki ihracgumm merkezi ve basvuru yerleri ile

: thraccmuininternet sitesi (www.gedik.com) ile Kamuyu Aydmlatma Platformunda (KAP)
| tasarruf sahiplerinin incelemesineagıktutulmaktadir:

| Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanagma olusturan her türlü
rapor ya da belge ile degerleme ve gôrüsler (deÿerleme, uzman, faaliyet ve bafımsız

| denetim raporlanile yetkili kuruluslarca hazirlanan raporlar,vb.)

Sirket’in internet sitesinin adresi: '

https://www.gedik.com/gedik yatirim/mali_tablolar.asnx

KAPinternet sitesinin adresi:

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-
. 1&sirketgrübu=0&SirketAraciKurumList=1517&bildirimtipi=0&secimler=

11. EKLER
Yoktur. e
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