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- İHRAÇ BELGESİ

YURT İÇİNDE HALKA RZ EDİLMEKSİZİ
N VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEY
EN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR
Işbu. ihraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nu
n CLpI,.2oJğarib ve Jg4oayıh kararı ile
satılacak sermaye piyasası araçları onay
tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Anca
k bu belgenin onaylanması, ihraççımn veya bu belgeye
konu sermaye piyasası ançlanmn veya bunların
fiyatlarının Kurul veya kamuca tekefiblü aniamma gelm
ez
ve bu sermaye piyasası araçlannda yapılacak işlem
lere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca
ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraç
çı tarafindan belirlenmiş olup, fiyatın
belirlenmesinde
Sermaye Piyasası Kurulu’nun herh
angi bir takdir ya da onay yetkisi
yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belg
esine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası
araçlarına
ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktad
ır.
onaylanmiştır. Bu belge ile verilen
ihraç tavanı kapsamında

ihraççı
İhraççmrn ticaret sicili / Ticaret sicil numarası
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi
(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı
(Sadece biri seçilecek)
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iş Faktoring A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 300765
Yönetim Kurulu Kararı / 18.04.2016
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W Tahvili Bono

r Kfra SertifikasI

r Gayrimenkul SertifikasI
r VDMK
r VTMK
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ihraçtürü
(Sadece biri seçilecek)
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W Yurt içi halka an edikneksizkı s4
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r Yurtdisatb
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek
sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı

T

440.000.000-TL

llwaççının finansal
iletilme yöntemi

T

Kamuyu Aydınlatma Platformu

raporlannın

yaıınmcılam

t:

%.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimi çerçe
z
vesinde bu İhraç Belgesinde yer alan
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlam
ını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını
beyan ederiz.
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İhraççı
İŞ FAKTORİNG A.Ş. Yetidli eri
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