
Gedik Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirketi

Ozet

Bu ézet, Sermaye Piyasasi Kurulu (Kurul)’nca....../....../2020 tarihinde onaylanmistir.

Ortakhiimizm 600.000.000 TL tutarmdaki thrag tavan1 kapsammdaki borclanma
araglarinm halka arz edilecek 20.000.000 TL’lik kismimuinsatisinailiskin dzettir. Halka arz
edilecek borglanma araclarmafazla talep gelmesi durumundahalka arz tutari 30.000.000
TL’ye kadarartirilabilecektir.

Ozetin onaylanmasi, dzette yer alan bilgilerin doZru oldugunun Kurulca tekeffiilii
anlamma gelmeyecegi gibi, siz konusu borclanma araclarmailiskin bir tavsiye olarak da
kabuledilemez. Bu ézet cercevesinde ihrag edilecek borclanma araclarina iliskin thrag¢min
yatirimeilara karsi olan édeme yiikiimliligii, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu
tarafindan garanti altma almmamustir. Ayrica halka arz edilecek bor¢lanma araclarinm
fiyatiin belirlenmesinde Kurul’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu Gzet, ihrace bilgi dokiimani ve sermaye piyasasi araci notu ile birlikte gecerli bir
izahnameolusturur ve ihrage: bilgi dokiimani ve sermaye piyasas araci notunda yer alan
bilgilerin ézetini icerir. Bu nedenle, 6zet izahnameye giris olarak okunmali ve halka arz
edilecek bor¢lanma araclarmailiskin yaturim kararlari ihragg: bilgi dokiiman:, sermaye
piyasasi araci notu ve dzetin bir bitin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu 6zet ile birlikte incelenmesi gereken ihraggi bilgi dokiiman: 06/04/2020 tarihinde,
ihracci bilgi dokiiman:tadil metni 05/06/2020, 03/07/2020 ve../10/2020 tarihlerinde, sermaye
piyasasi araci notu 05/06/2020, 03/07/2020 ve ../10/2020 tarihlerinde halka arzda satisa
aracilk edecek ortakh3imuin www.gedik.com adresli internetsitesi ile Kamuayu Aydinlatma
Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr) yaymlanmistir. Ayrica basvuru yerlerinde
incelemeye agik tutulmaktadir.

SPKn’nun 10’uncu maddesi uyarmea, izahnameyi olusturan belgeler ve bu belgelerin
eklerinde yer alan yanks, yamltic: ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihrace
sorumludur. Zararm ihraceidan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin acikea belli
olmasi halinde; halka arz edenler, ihraca aracilk eden yetkili kurulus, varsa garantir ve
ihraggmm yénetim kuralu tiyeleri kusurlarma ve durumun gereklerine gére zararlar
kendilerine yiikletilebildigi Slciide sorumludur. Ancak, izahnameyi_olusturan diger
belgelerle birlikte okundugu takdirde dzetin yaniltici, hatah veya tutarsiz olmasi durumu
haric olmak iizere, sadece dzete bah olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk
yiiklenemez. Bagiumswz denetim, derecelendirme ve degerleme kuruluslari gibi izahnameyi
olusturan belgelerde yer almak iizere hazirlanan raporlar: hazirlayan kisi ve kurumlar da
hamrladiklar raporlarda yer alan yanhs, yaniltic ve eksik bilgilerden SPKn hiikiimleri
gercevesinde sorumludur.
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1. OZETIN SORUMLULUGUNU YUKLENENKiSiLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarimu dahilinde ve gérevimiz cercevesinde bu dzette ve
eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gercese
uygun oldugunu ve ézette bu bilgilerin anlanum defistirecek nitelikte bir eksiklik
bulunmamasticin hertiirlii makul dzenin gésterilmis oldugunu beyan ederiz.
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Gedik Yaturrm Menkul Degerler A.S, Yetkilisi

Arda Alatas Kadircan Karadut Sorumlu Oldugu Kisim:

Genel Miidiir Yardimeisi CFO

15.10.2020

OZETIN TAMAMI

Halka Arza Aracihk Eden Yetkili Kurulus

Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. Yetkilisi

Arda Alatas Kadircan Karadut - Sorumlu Oldugu Kisim:
Genel Miidiir Yardimeist CFO

13.10.2020

OZETIN TAMAMI  

 

  
2. THRACCTYA ILISKIN BILGILER

2.1.Ihraceimmticaret unvan

Gedik Yatirrim Menkul Degerler A.S.

2.2.Thragemm hukuki statisti, tabi oldugu mevzuat, ihraccmin kurulduguiilkeile iletisim
bilgileri

Gedik Yatwim Menkul Degerler A.S. 02.05.1991 tarihinde Tiirkiye Cumhuriyeti Kanunlarina
tabi olarak Tiirkiye’de stiresiz olarak kurulmus bir anonim sirkettir. Sirketin merkez ve fiili
y6netim adresi Ofis Park Maltepe Altaygesme Mah. Camli Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe,
istanbul’ dur.

Sirketin iletisim bilgileri agagida yer aldigi gibidir,



 

Telefon ve Faks Numaralari :| Telefon : (216) 453 00 00
Faks _: (216) 3771136

internet Adresi www.gedik.com
 

     
Konuya iliskin ayrintth bilgi ihracc: bilgi dokiimanmm 5.1.4 no’lu maddesinde yer
almaktadur.

2.3.ihraceryi ve faaliyet gisterilen sektérii etkileyen Snemli efilimler

Yoktur. :

2.4.Thracemin dahil oldugu grup ve grup icindeki konumu hakkmdabilgi

1991 yilinda Gedik Holding A.S.’nin bir istiraki olarak faaliyete baslayan Gedik Yatirim, 8 Ocak 2014
tarihi itibariyle ortaklik yapisindaki deisiklik sebebiyle Gedik Holding A.S.’nin istiraki olmaktan
gikmistir. Grup iginde Gedik Yatirmm Holding A.S.’nin istiraki konumunda olan Gedik Yatiurim, bagi
ortakhgi Marbas Menkul Degerler A.S.’nin yénetimini elinde bulundurmaktadir.
Sirketin amaci, 6362 Sayili Sermaye Piyasasi Kanunu veilgili mevzuat hiiktimlerine uygun olarak
sermaye piyasasi faaliyetlerinde bulunmaktir. Gedik Yatirim bir araci kurulugun alabilecedi tim yetki
belgelerine sahiptir. Miilga 2499 sayil: SPKn uyannca verilmis olan yetki belgelerimiz (Alm Satim
Araciligi, Halka Arza Aracilik, Kredili Menkul Krymet, Agiga Satis, Odting Alma ve Verme Izin
Belgesi, PortfSy Yéneticiligi, Yatuim Damismanhigi, Kaldiragl Alam-Satim Islemleri Yetki Belgesi ve
Trev Araglarin Alim Satimina Aracilik) 6362 sayrl SPKn ve III-37.1 sayil: Yatirrm Hizmetleri ve
Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere Iligkin Esaslar Tebligi uyarinca, Sermaye Piyasas: Kurulw’na yapilan
bagvuru ile yenilenmis ve Kurulca “genig yetkili” yaturim kurulusu olarak simflandinlarak asagidaki
yer verilen yatirim hizmetve faaliyetlerinde bulunmasinaizin verilmistir. (28.07.2015 tarih ve 2015/19
sayil Sermaye Piyasasi Kurulu karar1)

Islem Araciligi Faaliyeti, Portféy Aracihg Faaliyeti, Bireysel Portfey Y6neticiligi Faaliyeti, Yatrim
Danigmanligi Faaliyeti, Halka Arza Aracilik Faaliyeti (Aracilik Yiklenimive En lyi Gayret Araciligs),
Saklama Hizmeti (Sinirli Saklama)

Gedik Yatinm, A ve B tipi olmak iizere sekiz yatmm fonunun kurelusunu yapmustir. Tiirkiye
genelinde izahnametarihiitibariyle Gedik Yaturim, bagh ortakligi Marbas Menkul Degerler A.S.’nin
5 gubesiile birlikte toplam 44 subesiile faaliyetlerini stirdiirmektedir.

Gedik Yatirrm’in finansal tablolarmda asagidaki tabloda belirtilen Marbas Menkul Dederler A.S.
sirketi konsolide edilmektedir.

 

 

 
 

Sermaye Piyasast
Marbas Menkul Degerler A.S. Faaliyetleri 25.000.000 99,997      
Konuya iliskin ayrmtih bilgi ihracg bilgi dokiimanmim 7.1 no’lu maddesinde yer
almaktadir.

 



2.5. Kar tahmin ve beklentileri

Yoktur.

2.6. thrace bilgi dokiimanmda yer alan finansal tablolara iliskin bagimswz denetim
raporlarina sart olusturan hususlar hakkinda aciklama:

Thragei bilgi dokiimanmdayer alan finansal tablolara iliskin bagimsiz denetim raporlarinda sart
olusturan hususlar bulunmamaktadir.

2.7. Secilmis finansalbilgiler ve faaliyet sonuclart

 

     
   
 

Donen Varhklar 1.667.047.239|  1.056.391.404 610.688.119 |
 

 

 

 

    

 

    
   
 

 

 

 

 

   

      
 

      

-Nakit ve nakit benzerleri 351.366.814|  267.510517|  247.683.714
-Ticari Alacaklar 1.032.447.875|  546.792.961| 287.087.247
Duran Varhklar 50.284.401 58.011.275 21,975,524
-Maddi Duran Varlidar 20.121.351 19.629.549 9.956.565
AktifTeplam E717 33ie40| 1114-402. OSU603645,
Kisa Vadeli Yakiimliliikler -1.468,721.462/ -923.434.508, _510.160.641
-FinansalBorglar 330.090.198 232,629.663 133.214.706
“Ticati Borglar 1.110.972.596| 663.785.653| _304.301.907
Uzun Vadeli Yiikiimliilitkler 19.515.536 20.394.793 4.626.455

Ozkaynakla Le 642) 170.573.3878 _—(117.876.547
‘Ana Ortakliga Ait Ozkaynaklar 229.093.810}  170.399.035/ —_‘117.702.298
Siirdiriilen Faaliyetler Dénem 58.759.224 64,309.761 28.269.674
KarvZarari
 

Sirketimizin mali tablo ve dipnotlarma www.gedik.com ve www.kap.org.tr adresinden
ulasilabilmektedir.

Ortakhigumizin finansal durumuile faaliyetlerinde 6nemli olumsuz degisiklikler olmamustir. “Bagimsiz
denetimden gegmis son finansal tablo dénemi olan 30.06.2020'den itibaren sirketimizin finansal

durumuilefaaliyetlerinde énemli olumsuz deBisiklikler olmadigim beyan ederiz.”

2.8. Ihraggmm ddeme giiciiniin degerlendirilmesi icin Gnemli olan, ihraccrya iliskin son
zamanlarda meydanagelmis olaylar hakkindabilgi

Yoktur.

2.9. Thraccmm grup icerisindeki diger bir sirketin ya da sirketlerin faaliyetlerinden énemli
dlgiide etkilenmesi durumunda bu husus hakkindabilgi

Yoktur.

 



2.10. thracemm ana faaliyet alanlari hakkindabilgi

Sermaye piyasalarmda hizmet veren Gedik Yaturm, Borsa Istanbul A.S. Pay Piyasasi, Borcglanma
Araclan Piyasasi, , Uluslararasi Tahvil Pazar , Vadeli islem ve Opsiyon Piyasasi ile Kaldirach Alum
Satim Islemleri’nde aracilik hizmeti vermektedir.

Konuyailiskin ayrmtih bilgi ihragc: bilgi dokiimanmm6.1 no’lu béliimiinde yer almaktadir.

2.11. Thracemm yénetim hakimiyetine sahip olanlarm adi, soyadi, ticaret unvani, yonetim
hakimiyetinin kaynapi
Yoktur.

2.12. Derecelendirme notu hakkindabilgi

2013 yiMart ayinda uluslararasi kredi derecelendirme kurulugu JCR Eurasia Rating tarafindan Gedik
Yaturim’ailiskin kredi derecelendirmecaligsmasi yapilmistir. Caligma 29 Mayis 2013 ve 02 Nisan 2014,
7 Nisan 2015, 30 Mart 2016, 30 Mart 2017 ve 4 Nisan 2018 tarihlerinde yeniden gézden gecirilmistir.
11 Nisan 2019 tarihindeki gézden gecirmeye gre JCR, GEDIK YATIRIM’m konsolide yapis’nin
gézden gecirilmesi stirecinde; uzun Vadeli Ulusal Notunu “AA- (Trk)” seviyesinden “AA (Trk)”
seviyesine revize etmis, gériiniimtinti ise “Stabil” olarak belirlemistir. Uluslararast Yerel ve Yabanci
Para cinsinden uzun vadeli notlanmise “BBB-“ olarak gériintimlerini ise “stabilseviyesinden
*negatif” seviyesine revize etmistir.

Konuya iliskin ayrmth bilgi sermaye piyasasi; araci notunun 8.3 no’lu maddesinde yer
almaktadir.

2.13. Garanti hiikiimleri

Yoktur.

2.14. Garantér hakkindaki bilgiler

Yoktur.

2.15. Yonetim kurulu tiyeleri hakkmmdabilgiler

 

  

 

 

 

 

Erhan Topa¢ Yonetim Kurulu Baskan
Onur Topag Y6netim Kurulu Baskan

Vekili/CEO
T. Metin Ayisik Genel Miidiir/Yénetim Kurulu

Uyesi
Ulkti Feyyaz Taktak Bagimsiz Uye
Meltem Akol* Bagimsiz Uye     
Sirket yénetim kurulu tiyeleri 24 Nisan 2018 tarihinde yapilan 2018 yih olaBan genel kurul
toplantisinda 3 yil stire ile gdrev yapmak tizere secilmislerdir.

*Meltem Akol, Sirket’in 26 Mart 2020 tarihli genel kurul toplantisinda bagimsiz yonetim kurulu
tyesi olarak atanmuistir.

 



Konuya iliskin ayrmtih bilgi ihrace: bilgi dokiimanmm 10.2.1 no’lu maddesinde yer
almaktadir.

2.16. Bagunsiz denetim ve bagimsiz denetim kurulusu hakkindabilgi

Sirketin 30.06.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle hazirlanan konsolide finansal
tablolarin 2020 yil 6 aylik déneme iliskin finansal tablolan, 2019 yili tablolan Arkan Ergin
Uluslararas: Bagimsiz Denetim A.S.tarafindan hazirlanmis olup, Ak Bagimsiz Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Miisavirlik AS. tarafindan ise 2018 yrli tablolan bagimsiz denetimetabi tutulmus
olup, séz konusu bagimsiz denetim gértisleri olumludur.

Bagimsiz denetim kurulusu hakkindaki bilgi asagida sunulmaktadir;

 

 

  

Unvani :| Arkan Ergin Uluslararasi BaZimsiz Denetim A.S,

Adresi Stimer Sokak Maslak Office Building No:4, Kat-2,
34485Sisli/istanbul

Sorumlu Ortak Basdenetci Eray Yanbol    
Sirketin, 30.06.2020-31.12.2019-31.12.2018 tarihli finansal raporlan hem www.kap.org tr hem de
www.gedik.com adresinde incelemeye acik bulunmaktadir.

3. THRAC EDILECEK BORCLANMA ARACLARINAILiSKiN BILGILER

3.1. thrag edilecek borclanma araclart ile ilgili bilgiler

Sirketimiz tarafindan 20.000.000 TL nominal degerli ve 89 giin vadeli finansman bonosu ihra¢
edilecektir. Halka arz edilecek finansman bonolarinafazla talep gelmesi durumunda, halka arz tutan
30.000.000 TL’ye kadar artirilabilecektir. :

Konuyailiskin ayrintihbilgi sermaye piyasasi araci notunun 4, béliimiinde yer almaktadir.

3.2. Borglanma araglarmimhangipara birimine gére ihrag edildigi hakkinda bilgi

Borglanmaaraclan Tiirk Lirasi cinsinden satisa sunulacaktir.

3.3. Halka arz edilecek bor¢lanmaaraclan tizerinde, borglanma aracimmdevirve
tedaviiliinii kisitlayic: veya berglanma aracmalanlarm haklarmi kullanmasma engel
olacak kayitlarm bulunup bulunmadiginailiskin bilgi:

Thrag edilecek borclanma araclarmm devrine ve serbestce tedaviil etmesine iliskin herhangi bir
kisitlama bulunmamaktadir, Ihrac edilecek borclanma araglarimin tizerinde sahibinin haklarim
kullanmasinaengel olacak kayit bulunmamaktadir.

3.4. Thrac edilecek borclanma araclarim yatiruaciya sagladigi haklar, bu haklarm
kullanim esaslari ve bu haklara iliskin kisttlamalarile derecelendirme notlan:

Borglanma araci yatirmeilan, ihraci gerceklestiren Sirketin alacaklis: konumunda olup GEDIK
YATIRIM aktifleri iizerinde alacaklarmdan (anapara ve faiz) baska bir hakka sahip dedildirler.
Yatirimeilar, ihrag edilecek borglanma araclari icin belirtilen hesaplama yéntemi ile hesaplanacak
anaparave faizlerini, ddemegiinti almaya hak kazanacaklardir.

Borc¢lanma araci sahibi finansman bonosu/tahvil satin almakla sadece GEDIK YATIRIM’afaiz
kars:liginda borg vermis olmaktadir. GEDIK YATIRIM’in kar veya zarar riskine katylamaz.

 



Itfa Sdemesi topluca tiye bazinda, tiyelerin Takasbank nezdinde meveut olan cari hesaplarina
Takasbank aracilif: ile aktarilacakur. Itfa 6demesinin yaturmc: hesaplarma aktarm islemleri tive
kuruluslar tarafindan yapilacaktir.

Konuya iliskin ayrmtih bilgi sermaye piyasasi araci notunun 4.6 no’lu maddesinde yer
almaktadir. :

3.5. Nominal faiz orami ve édenecek faizeiligkin esaslar:

a) Nominalfaiz orani:

Iskonto esasina gore sabitfaiz ile thrag edilecek finansman bonolariun faiz orant Genel Miidir
tarafindan piyasa faiz oranlari incelenerek belirlenmektedir.

89 gin vadeli finansman bonosunun yillik basit faiz orant % 12,00, yillikbilesik faiz oram %
12,56, 1 TL nominal tutarli finansman bonosuicin fiyati ise 0,97157 TL’ dir.

b) Borglanma aracmin vadesive itfa plam:
89 gtin vadeli finansman bonolarimm vade baslangicveitfa tarihi asagidayer alan tabloda belirtilmistir.
 

Vade Baslangi¢ Tarihi 04/11/2020

Anapara ve Son Kupon Faizi geri 6demetarihi 01/02/2021
 

    

itfa Siireci;

Ibrag edilecek finansman bonolan iskontolu kiymetler olup, anapara ve faiz ddemesi vade bitiminde
bir defada gerceklestirilecektir.

c) Kupon édeme tarihleri ile faizin ne zaman Sdenmeye baslanaca&, son ddeme
tarihleri:

Iskontolu olarak ihrag edilecek finansman bonolariminfaizibir defada ve vade sonunda anapara
ile birlikte Sdenecektir. Kupon Sdemesi yapilmayacaktir, Dagrtim sonuglarmin onaylanmasini
takiben halka arza katilan tim yatirimeilar igin vade baslangic tarihi 4 Kasun 2020 olacaktir.

d) Faizin degisken olmasi durumunda, dayandigi gisterge faiz orani ile buna
dayanarak hangi yéntemle hesaplanacagi:

Finansman bonolan, sabit faiz ile iskontolu olarak ihrac edilecektir.

e) Halka arz edilecek bor¢lanma araclarmin yullkgetiri orani

iskonto esasima gére sabit faiz ile ihrag edilecek finansman bonolarinm faiz orani Genel Miidtir
tarafindan piyasa faiz oranlar incelenerek belirlenmektedir.

89 giin vadeli finansman bonosunun yillk basit faiz orani %12,00, yillik bilesik faiz orami %12,56, 1 TL
nominal tutarl: finansman bonosuicin fiyati ise 0,97157 TL’dir.

1.000 TL nominaldegertizerinden talep toplanilacak bononun satis fiyati asaidaki formtille hesaplanacak
ve virgtilden sonra iki haneye yuvarlanacaktir.

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

 



 

Finansman Bonosu Faiz Oran: (Basit) BO

 

Vadeye Kalan Giin Sayisi T
 

Finansman Bono Fiyati BF    
f) Borglanma Araci Sahipleri Kuruluna Hliskin Esaslar

Izahnamedeyer verilen veya izahnameye dayanilarak MKK’da tanumlanmis faiz, vade, anapara
veya ihragg: tarafindan ihtiyari olarak belirlenen diger asli htikiim ve sartlara iliskin olarak
yatinmeilarm yatiim kararlarim etkileyecek nitelikteki deBigikliklerin yapilabilmesi icin ilgili
tertip borglanma araci sahiplerinin olusturdugu Tertip:BASK’in karar almasi gerekir.

BASK, ibragcim ihrac ettiZi borclanma araclarmailiskin temerriit olugsmas: durumunda
ihraggirun yénetim kurulu tarafindan yapilacak gagr tizerine toplanir. Bunun diginda mevzuat
nedeniyle bu doktimanda belirtilen usuller ile BASK toplantisi yapilir.

Ihraccmin ihrag ettiZi herhangi bir tertip borglanma aracimin, muaccel hale gelmis kupon
édemelerini ve/veya anapara Gdemesini ilgili vadelerde yapamamas: durumunda ihracgiilgili
bor¢lanmaaracinda temerriide dtismtig anlaminagelecektir.

Teblig’in 4 tincii maddesinin ikinci fikrasina gore Tertip BASK toplantilarinda kararlar, her bir
tertibin tedavtilde bulunan toplam nominal bedelininti¢te iki coSunlusunu temsil eden bor¢lanma
araci sahiplerinin olumlu oyu ile alinir.

Thracgimin yonetim kurulu,ihragg: bilgi dokiimam kapsaminda ihrac edilmis olan herhangi bir
tertip borc¢lanma aracinin Tertip BASK’1n toplanmasiicin caSri yapabilir.

Tertip BASK cagmiari her haliikarda ihragginin yonetim kurulu tarafindan yapilacaktir. fhrager
bilgi doktimaninin 12’nci maddesinin 1’nci fikrasmin (a) bendindebelirtilen kosullarm varligi
durumunda, ilgili tertip borglanma araglarmin nominal bedelleri toplammin asgari yizde
yirmisine sahip olan borglanma araclar: sahipleri tarafindan, sahsen veya BASK temsilcisi
araciligiyla, BASK ¢gagrisi yapilmasi icin ihragginm yonetim kurulunanoteraraciligiyla giindeme
alinmasi istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diger yandan farkli
tertip borclanmaaraglarinailiskin tertip BASK gagrisi yapilabilmesiigin herbir tertip borclanma
araclarimm nominal bedelleri toplaminin asgari yiizde yirmisini temsil eden borglanma araci
sahipleri tarafindan sahsen veya BASKtemsilcisi araciligiyla ihragerya bildirimde bulunulmasi
gerekmektedir.

Bildirimin ihraggiya ulasmasini izleyen 10 (on)is giinti iginde ihragcmun yonetim kurulunca bu
maddenin (¢) bendindeki esaslara uygun cafni yapilacaktir.

Tertip BASK toplantilarmda alinan kararlar toplant: tarihinden itibaren en geg tic is gtinti
igerisinde ihraggimmn yonetim kurulu tarafindan onaylanmadikea gegerli olmaz.

- {hraccinin ynetim kurulu tarafindan onaylanmis ve Genel BASKkarartile reddedilmemis olan
veya

- Teblig’in 4 tincti maddesinin tictincti fikrasinda belirtildigi tizere diger tertip borglanma
araglarinin nominal degerininytizde yirmisine sahip olanlar tarafindan yénetim kurulunun onay
tarihinden itibaren en ge¢ beg is giinti iginde Genel BASK’m toplanmasmin talep edilmemesi
halinde veya

~ Teblig’in 4 tincti maddesinin dérdiincti fikrasindabelirtildigi tizere, Genel BASK’in yonetim
kurulunun Tertip BASK kararm onaylamatarihindenitibaren on besis gtinti icinde karar nisabim
(toplantrya katilacak olan borglanma araglarmim tedaviilde bulunan toplam nominal bedeli
lzerinden ticte iki gogunlugu) saBlayacak sekilde toplanamamasi halinde
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Tertip BASK kararlan bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usuliine uygun sekilde yapilan
gagriya ragmen toplantiya katilmayan aym tertip borglanmaaraci sahipleri icin de hiikiim ifade
etmek tizere kesinlik kazanir.

Thragci tarafindan izahnamede temsilci belirlenebilir. izahnamede belirleme yapilmamissa,
ihragcinin herhangibir veya birden cok tertip borclanmaaraclarmin tedavtilde bulunan nominal
bedelinin yarisindan fazlasim temsil eden borclanmaaraci sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci
belirlenmesi mtimktindiir. Temsilci, farkh tertip borglanmaaraclari igin aym: veya farkli gercek
veyattizel kisiler olabilir. Temsilci, temsil ettigiilgili tertio veya tertiplerin borclanma araglarmn
tedaviilde bulunan nominal bedelinin yarismdan fazlasin1 temsil eden borglanma araci
sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

BASK toplantilarinda fiziksel katiimm yaninda elektronik ortam tizerinden de katilim
saglanabilecektir. Elektronik ortamda yapilacak BASK’a iliskin esaslar ihragc, bilgi
doktimaninin araci notunun 12.6’mci maddesinde diizenlenmistir.

BASK toplantisma katilabilecekler listesi MKK tarafindan verilen listeye gore yénetim
kurulunca hazirlanir. Bu kapsamda BASK toplantis: yapilmasi halinde ilgili borglanma araci
sahiplerine iliskin kisisel verilerin sadece bu amagla simurlt olarak ihraggrya verilmesi sdz
konusudur.

BASKtoplantilarina fiziki ortamda katilim mtimkiin oldugu gibi, bunu tercih etmeyenlericin,
elektronik ortamdan katilim saglanabilecektir. BASK’a elektronik ortamdan saSlanacak katilim
Kogullarina iliskin usul ve esaslara ihragginin yénetim kurulu tarafindan yapilacak olan gagrida
yer verilir. BASK toplantisina katilabilecekler listesi MKK tarafindan verilen listeye gdre
yOnetim kurulunca hazirlamr. Bu listenin MKK’dan alinmasinailiskin usul ve esaslar MKK
tarafindan belirlenir.

Konuyailiskin ayrimtih bilgi Thrace: Bilgi Dokiimanr’nm 12. ve Sermaye Piyasasi Aract
Notu’nun 4.6. ve 4.14’iincii maddelerinde belirlenmistir.

g) Faiz édemesinin tiirev bir kismmm olmasi durumunda, yatirrmm degerinin
dayanak aracm degerinden, dzellikle risklerin agik bir sekilde ortaya oktiii durumlarda
nasil etkilendigi hakkindabilgi

Thrag edilecek finansman bonolarmin faiz édemesinintiirev kism: bulunmamaktadir.

3.6.Borclanma araglarmm borsada islem gérmesineiliskin esaslarile islem gorme
tarihleri:

Halka arz edilen borglanma araglarmin satis: tamamlandiktan sonra, BIAS Mevzuati’nin ilgili
hiiktimleri gergevesinde BIAS Genel Midtrligi’ntin verecezi olumlu kararm takiben BIAS’in
Borglanma Araclari Kesin Alim Satu Pazarinda islem gérmeye baslamasi beklenmektedir.

Konuyailiskin ayrintihbilgi sermaye piyasasi araci notunun 6.1 no’lu maddesindeyer almaktadir.

4, RISK FAKTORLERI

4.1.Ibracgmm bor¢lanma araclarma Hiskin yiikiimliiliiklerini yerine getirme giiciintt
etkileyebilecek riskler

4.1.1. Piyasa Riski:

a)Yabanci Para Riski
Yabanc1 para varliklar, yikiimitiliikler ve bilanco dist yiiktimliiliiklere sahip olma durumundaortaya
¢gikan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilereiliskin risktir.
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30 Haziran 2020, 31 Aralik 2019 ve 31 Aralik 2018 tarihi itibarryla Sirket’in yabanci para cinsinden
varliklarimve yiikimliliklerini 3zetleyen finansal durum tablosu asaBida belirtilmistir:

 

 

Déviz cinsinden varliklar (TL) 81.431,578 : 33.039.803 21.209.185
 

 

Déviz cinsinden
iikiimliiliider (TL) 373.064 2.408.561 1.945.932

Déviz riski (TL) 29.817.279 20.717.056 11.414,288      
Déviz kurlarmda meydanagelebilecek ani deSisiklikler, hisse senetleri piyasasi ve vadeli islemler
piyasasinda yabanci yatirime: payinm ytiksek olmast nedeniyle piyasa gdstergeleri tizerinde olumsuz
etki yaratma riskine sahiptir. Béyle durumlann sonucunda Sirket’in finansal durumu olumsuz
etkilenebilir.

b) Faiz OramRiski
Faiz orani riski, faiz oranlarinda meydana gelen dalgalanmalarin Sirket’in faize duyarh: varliklan
lizerinde meydana getirebilecegi defer diigiigti olarak tanmmlamr. Piyasa faiz oranlarindaki
degismelerin finansal araglarmfiyatlarinda dalgalanmalara yol aemasi, Sirket’ in faiz oramt riskiyle basa
cikma gerekliliZini dogurur.

¢) Fiyat Riski:
Grup, portfSytinde bulunan paylarda meydana gelebilecek fiyat deSisimlerinin yol agacagi pay fiyat
riskine maruz kalmaktadir. 30.06.2020 tarihi itibariyle BIST’de islem géren bu paylarda %10°luk bir
artig/azalis olmasi ve diger tim degiskenlerin sabit tutulmas: durumunda, Grup’un net kar/zararinda
15.220.627 TL artis /azalig olugmaktadir (31.12.2019: 11.897.307°dir).

4.1.2. Kredi Riski:

Gedik Yatuim,bireyler ve sirketler adina yatirim hizmetlerifaaliyetlerinde bulunmakta ve danismanlik
hizmeti vermektedir. Faaliyetleri arasmda, cesgitli menkul kiymet alim-satim islemleri de
bulunmaktadir. Sirket’in kredi riski agirlikh olarak ticari alacaklar, menkul kaymetler, vadeli
mevduatlar ve borsa para piyasasi alacaklarindan olusmaktadir.

a) Kredilendirmeriski:
Kredilendirme asamasinda uygun olmayan kredilendirme kararlarmm alinmasi riskidir. Yetersiz
istibbarat, mali tahlil veyafizibilite galismalan sonucu veya Sngértilemeyen sebeplerden dolayi Sirket
kredilendirme kararlar. sonucu zarara ugrayabilir.

b)Teminat Riski:
Bir kredinin giivencesi olarak aliman teminatlarin kredide olusabilecek bir dédememe/sdeyememe
halinde Sirketin bu teminat: paraya cevirmesi asamasinda teminatin krediyi kargilayamamasi ve
sirketin zarara ugramasi miimktin olabilir.

c) Izleme Riski:
Kredide maruz kalinan riskin yeterince izlenememesi, kéttliye giden kosullarin veya kredi unsurlarinin
erken fark edilemeyip tasfiye edilememesinden dolayi zarara ugrantimasi olasiligidir.
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4.1.3 Likidite Riski:

Likidite riski, bir isletmenin borglarmdan kaynaklanan yikiimliliiklerini, nakit veya baska bir finansal
arag vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanmasiriskidir.

4.1.4, Ana Ortak/Ortaklarve istirak Riski:
istirak riskleri géz Sntine alindigmda; Sirket’in finansal tablolara konsolidasyon dolayistyla etkisi
Snemli bagi ortakliklarmin risklerinden bahsetmek gerekmektedir. Bunlarm diginda, her sirketin
matuz kalabilecegi gekilde konsolidasyona dahil bali ortakliklarumizinfaaliyet yetkilerinin ilgili kamu
otoritelerince iptal edilmesi de genel bir risk olarak’ deSerlendirilebilir. Diger taraftan Sirketin ana
ortagi Hakk: Gedik ve Erhan Topag’in sahstyla ilgili olusabilecek, itibari zedeleyici durumlarmn
olmasi, Sirketin yatwmmeilarma ve ortaklarma olumsuz yénde yansiyabilir. Bu durum, sirket
karliligim ve is hacmini negatif olarak etkileyebilir.  Sirket ve bagli ortakliklarinin faaliyetleri,
Tiirkiye’de ve yurtdismda meydana gelebilecek ekonomik ve siyasi gelismelere ba&li olarak olumsuz
degisimlere maruz kalabilmektedir. Bahse konu gelismeler Sirketin ve bagli ortakliklanmin islem
hacminin daralmasina, satis gelirlerinin ditsmesine ve sirket karlihgimi olumsuz yénde etkileyebilir.
Ozkaynaklarda meydana gelebilecek agagi ydnlti degisimler ise sirketin bor¢lanma araclari
ihraclarinda, Sermaye Piyasas: Kurulundan limit alimlarinda smurlamalar getirebilir.

4.1.5. Portfoy Yosunlasma Riski
PortfOyde risk/getiri dengesi agismdan optimizasyonun saglanamamasi, portfSytin degisimlerin
etkisine maruz kalmasi, portfoydeki krymetlerin dengeli bigimdegegitlendirilememesiriskidir.

4,2, Diger Riskler Hakkmda Temel Bilgiler

4.2.1. Ulke Riski

Uluslararasi islemlerde, Sirketlere borclu olan kisi ya da kurulugun faaliyette bulundugu tilkenin
ekonomik, sosyal ve politik yapisi nedeniyle yiktimltiligtin kismen veya tamamen zamaninda yerine
getirilememesi ihtimalini ifade eder.

4.2.2. islemin Sonuclandirilamamas: Riski

Odemeve takas sistemlerindeki bozulma, durma, ckme durumunda Sirket’in operasyonlar1
kesintiye ugrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayi bazmiisterilerini kaybedebilir.

4.2.3. Spesifik Risk:

Olagan piyasa hareketleri diginda, borclanmaaraci ihracgisinm yénetimlerinden ve mali biinyelerinden
kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin dtismesi sonucu meydana gelebilecek zarar
olasiagidir.

4.2.4 Yanhm ve DonanmRiski:
Yazilim kaynak ihtiyacmin kargilanmamasi, hatali, yetersiz veya esnek olmayan yaztlimlar, donanim
yetersizligi, donanim sorunlan vb. nedenlerle verimlilik dtisebilir ve Sirket zarara uSrayabilir.

4.2.5.Teknoloji ve Hetisim Riski:
Sirketce kullanilan teknolojilerin yetersiz, gttvenilmez, devamlilgi olmayan, cadmdan uzak kalmus
olmasi ve maliyetli hale gelmesi nedeniyle ortaya cikan risktir.
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4.2.6. Faaliyetin Kesintiye Ugramas: Riski
Sirket’in acil veya daha uzun vadeli yliktimltiliiklerini karsrlama kabiliyetini yitirmesine neden olacak
igsel veya digsal etmenler dolayisiyla faaliyetlerinin kesintiye ugramasi ya da bu faaliyetlerinin
gerefince yerine getirilememesi durumundaortaya cikmaktadir.

4.2.7. Sirket SirrimmIhlali Riski
Misteri ve hissedar bilgilerinin gizliligzinin zarar gérmesi veya zarar gérdiigiintin diisiintilmesinden
kaynaklanmaktadi, Bu risk, Sirket’in itibarmin sarsilmasina, miisteri _kaybina, hakkinda dava
acilmasina veya yasal miidahaleye yo! acabilecek niteliktedir.

4.2.8. Operasyonel Risk :
Sirket’in tirtin ve hizmetlerini miisterilerine sunarken ya da faaliyetini stirdiirebilmesi igin gerekli
hayati fonksiyonlarimi yerine getirirken dtigtk maliyet ve yiiksek verimliligi saglayamamasidir.

4.2.9 itibar Riski:
Misteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi, taraflarm Gedik Yaturum hakkindaki olumsuz. .
diistinceleri ya da yasal diizenlemelere uygun davranilmamasineticesinde Gedik Yatirim’a duyulan
glivenin azalmasi veyaitibarm zedelenmesi nedeniyle Gedik Yaturim’1mzarar etme olasthigndir.

4.2.10 Is Riski:
Faaliyetin stirdtiriiimesineiliskin risk olarak da tanumlanabilecekis riski, hacim, marj ve giderlerdeki
dalgalanmalardan ve rekabet ortammdaki deSisimlerden kaynaklanan risktir.

4.2.11 Strateji Riski:

Yanlig ticari segimlerden, kararlarn dizgiin bir bicimde uygulanmamasindan veya ekonomik
faktdrlerdeki degisime tepki eksikliginden kaynaklanabilecek zararlardir.

4.2.12 Muhafaza Riski
Miisteriler tarafindan emanet edilen krymetler veya Sirket’in sahip oldugu maddi varliklarin, sézlesme
vb degerli belgelerin, korunamamasi, ispat veya geri deme ytiktimliiligti doSuracagindan Sirket
aleyhine yasal girisimlere yol agabilece&i gibi, Sirket acisindan varlik azalmasi sonucunu dogurabilir.

4.2.13. Thraceve Aract Kurumun Aynt Tiizel Kisilik Olmasindan Kaynaklanan Risk

GEDIK YATIRIM tarafindan ihrag edilecek borclanma araglanmin aracilk faaliyetlerini kendisi
ylirtitecektir. Ihragomin ve ihraci gerceklestirecek araci kurulugun ayn kurum (GEDIK YATIRIM)
olacagi dikkate alinarak, ihrag nedeniyle olusabilecek gikar catismalarmin yatirmmcilar aleyhine sonuc
dogurmasi ihtimali bulunmaktadir.

Konuyailiskin ayrmth bilgi ihragei bilgi dokiimanmm4 nolu béliimiinde yer almaktadir,

4.3. ihrag¢ edilecek bor¢lanma araclarmailiskin riskler hakkindaki temel bilgiler

4,3.1 OdememeRiski
Ihrag edilen borglanmaaracinailiskin deme yiikiiml@ligi gercek ya datiizeltictincti bir kisi tarafindan
garanti altina alimmamustir. [hraggimin temerriide dtigmesi ve vade tarihindeki yiktiraliiliigiinii yerine
getirememesinden kaynaklanan risktir.

4.3.2. Piyasa Riski:
ikincil piyasada iglem gdren borglanmaaraglarmmfiyatlari, piyasa faiz oranlarmdaki dalgalanmalara
bagh olarak degiskenlik gisterebilir.
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4.3.3. Likidite Riski:
Thraggi kredi durumundan bagimsizolarak alici ve saticlarm piyasaya katulmmin dlismesi sebebiyle
islem hacimlerinin diismesi ve piyasa derinliginin yetersiz kalmasiihracailiskin likidite riskini ortaya
gukarabilir.

4.3.4. Mevzuat Riski:
Borglanma aracinin ihrag edildigi dénemden sonra yasal mevzuatta ve diizenleyici otoritelerin
diizenlemelerinde meydana gelen degisikliklerden olumsuz yénde etkilenmesiriskidir.

4.3.5. Borglanma Araclarmin Likiditesinin Yatirrimemin Elinde Bulunan Tutara Bagh Olarak
Kisitlanmasi Riski:
Gedik Yatinm’in Borclanma Araclan Piyasasinda ‘ki islem alt limiti 10.000 nominal TL olup,
yatirimemin halka arzdan sonra sahip oldugu borclanma araclarmn tutarmi bu alt limitlerin altinda
kalmasi durumunda borglanmaaraglarinm bu piyasada satilmasi imk4nsiz hale gelebilir.

4.3.6. Tasfiye Durumunda Borslanma Araclarmm Diger Alacaklara Gére Siralamasmdan
Kaynaklanan Risk:
Borglanmaaraglari, Icra ve Eflas Kanunu ({iK) htikiimleri bakimidan adi bore senedi htiktimlerine
tabidirler. Yiiriirltikteki Icra ve iflas Kanununa gire, miiflisten adi ve rehinli alacaklilarin sirast
kapsaminda, borglanma araglan 4. sirada, teminatsiz bulunan alacaklar arasinda yer almaktadir.

Konuyailiskin ayrintshbilgi ihragg: bilgi dokiimanmm2 nolu béliimiinde yer almaktadir.

5. HALKA ARZA ILISKIN BILGILER

5.1. Halka arzm gerekcesi ve halka arz gelirlerinin kullanun yerleri

Gedik Yatirim, meveut aktiflerinin fonlanmasi amaciyla bor¢lanmaaraci ihrag etmeyi planlamaktadir.
Bu amacla, éncelikle borglanma araclarmin ihracindan saSlanacak gelir ile Gedik Yaturum’imtedaviilde
bulunan 04/11/2020tarihlerinde itfa edilecek borglanmaaraglarinm anapara ve faiz Gdemelerinde ve
bir yil igerisinde ihrag edecegi borglanma araclarimin ana para ve faiz Sdemelerinde kullanilacaktir.
Talebin fazla olmasi halinde Gedik Yatrrum yatimetlarma menkul krymetislemlerinde kredi olarak
kullandiritmast planlanmaktadir.

Konuya iliskin ayrinti bilgi sermaye piyasasi araci notunun 3.2 no’lu maddesinde yer
almaktadir.

5.2. Halka arza iliskin temelbilgiler

Halka arzim tabi oldugu kosullar:

Gedik Yatuim, halka arz edilecek borclanma aracinmn ikinci el piyasada iskem gérebilmesi igin BIAS
Kotasyon Yénetmeligi hiikiimlerine gore BIAS’a basvuruda bulunmustur. Borglanma Araclarinin
BIAS’ta islem gérebilmesi BIAS Yénetim Kurulunun karanna baghidir.

Walka arz edilen borglanma araclarmimtutart:

20.000.000 TL nominal deZerde 89 giin vadeli degisken faizli finansman bonolan halka arz
edilecektir. Halka arza, 20.000.000.TL olan halka-arz biiytikligtinden fazla talep gelmesi
durumunda toplam halka arz miktar1 30.000.000 TL nominal tutara kadarartirilabilecektir.

Halkaarz stiresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka arz edilmesi planlanan finansman bonolari 2-3 Kasim 2020tarihlerinde ig gtinii stireyle
talep toplamak suretiyle halka arz edilecektir.
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Halka arza basvurusiireci ile basvuru yerleri ve satis sekli:

Borclanma araglarinm satis; GEDIK YATIRIM tarafindan SPK’nin II-5.2 sayili Sermaye Piyasasi

Araglarmin Satisi Tebligi’nin 14 tincii maddesinde tammlanan “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yontemi

ile gergeklestirilecektir,

Bu halka arzda finansman bonosu satin almak isteyen yatirimeilar;

GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLERASS.

Genel Miidtirliik

Ofis Park Maltepe Altaygegsme Mah. Caml: Sok. No:21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ Istanbul

Tel: +90 (216) 453 00 00 Faks: +90 (216) 377.11 36

ve GEDIK YATIRIM’mtim gubelerine, telefon bankacihigi ve internet kanallan; www.gedik.com,

Gedik Trader (Gedik Trader Web ve GedikTrader Mobil) araciligiile talepte bulunmak icin

basvurabilirler. Gedik Yaturim sube adreslerine asaiida verilen linkten ulasilabilecektir.

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

Yatirimcilarm yukarida belirtilen basvuru yerlerine mtracaat ederek satin alacaklari finansman

bonosunun nominal tutanini yatirmalar gerekmektedir.

Halka arzda talepde bulunan yurtigi bireysel yatrrmeilarm Gedik Yatimm nezdinde hesaplarimin

bulunmasi gerekmektedir.

Yatirmeilar, Talep Formu’nda talep ettikleri finansman bonosunu nominal tutar olarak

belirteceklerdir.

Talepte bulunacak yaturimcilar, asaZida belirtilen belgeleri talep formlarmna ekleyeceklerdir:

= Gercek Kisi Yatirimeilar: Kimlik (ntifus ctizdani veyastiriicti belgesi veya pasaport) fotokopisi

w Tiizel Kisi Yaturmeilar: Imzasirkilerinin noter tasdikli medi, kurulug gazetesi, vergi levhasi ve

ticaret sicili kayzt belgesi fotokopisi

Konuya iliskin ayrintih bilgi sermaye piyasasi: araci notunun 5.1 no’lu maddesinde yer
almaktadir.

5.3. Menfaatler hakkindabilgi

Borglanma araci ihracina aracilik islemleri aym kurum (GEDIK YATIRIM) tarafindan
geceklestirilecektir. Bunun diginda, ihractan menfaati olan baska bir danigman, kurum veya kurulus
bulunmamaktadir. Dolayistyla dogrudan veya dolayli olarak halka arzin basarisina baSlanmis bir
ekonomik cikar: bulunan danigman, kurum vaya kurulus bulunmamaktadiy.
GEDIK YATIRIM,borglanmaaraci ihraclarmin aracilik islemlerini 05/03/2020 tarih ve 1978 sayzl
yénetim kurulu kararmdada belirtmis oldugu gibi hem ihracgi hem de yaturrm kurulusus:fatini tagimasi
nedeniyle cikar gatigsmasi olusmamasi amactyla gerekli Onlemleri alarak ve olusabilecek cikar

catismalarinin céziimtinde ise Sncelikli olarak yatirumci menfaatini gdzeterek ytiriitecektir.

Konuya iliskin ayrmth bilgi sermaye piyasasi’ araci notunun 3.1 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
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5.4. Halka arzdan talepte bulunan yatirimelari katlanacaji maliyetler hakkindabilgi

Borcglanma aracina iliskin vergilendirme esaslari Sermaye Piyasasi1 Aract Notu’nun ‘““Borclanma
Araglarina ie Igili Vergilendirme Esaslar:’’ baslikh 9. maddesinde belirtilmistir. Yatirrmeiardan isbu
borglanma araci ihraciile ilgili olarak komisyon veya masraf talep edilmeyecektir.

Konuya iliskin ayrmth bilgi sermaye piyasasi araci notunun 5.6 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
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