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ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA İHRAÇ BEL
GESİ
-

YURT İÇİNDE HALKA ARZ
EDİLMEKSİZİN VEYA YURT
DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAK
KI VERMEYEN SERMAYE
PİYASASI ARAÇLARİNA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR
Işbu ihraç Belgesi Sermaye Piya
ıg9sası Kurulu’nun
tarih ve l4I sayılı kararı ile
onaylanmıştır. Bu belge ile veril
en ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye
piyasası araçları onay
tarihinden itibaren bir yil süre ile satılabilfr. Anca
k bu belgenin onaylanması, ihraççının
veya bu belgeye
konu sermaye piyasası araçlannın veya bunların
fiyatlannın Kurul veya kamuca tekefflulü anlam
ına gelmez
ve bu sermaye piyasası araçlannda
yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsi
ye
olara
k
da
kabu
l
edile
mez.
Ayrıca
ihraç edilecek sermaye

piyasası araçlarının fiyatı ihraççı

tarafından belirlenmiş olup, fiyatın
belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kuru
lu’nun herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işim ihraç Belgesine
konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçl
arına
ilişkin bilgiler aşağıda yer
almaktadır.

ihraççı

Creditwest Faktoring A.Ş.

İhraççının ticaret sicili / Ticaret sidil
numarası

istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 3144
44

Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi
(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu karan)

Yönetim Kumlu

ihraç edilecek sermaye piyasası aracı
(Sadece biri seçilecek)

Kararı 1 13.01.2016
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Ihraçtürü
(Sadece biri
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Yurt İÇİ

seçilecek)

halka arz edilmeksin satiş
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rYdişisa4
Bu

belge

kapsamında

ihraç

260,000,000.- TL

edilebilecek

sermaye piyasası araçlannın ihraç tavanı
İhraççının finansal raporlannın yatınmcılara

—

Kam uyu Aydınlatma Platformu

l4aııs

ıletılme yöntemi

1R

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahi
linde ve görevimiz çerçevesinde bu ihra
ç.$t[ğjiü yer
alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu
bilgilerin anlamını değiştirecek niteNbe bir.e
kşik1ik:
ederiz.
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İhraççı
Creditwest Faktoring A.Ş. Yetkilileri
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