KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
30.000.000.-TL Nominal Değerli (talep gelmesi durumunda satış tutarı 50.000.000.-TL nominale kadar artırılabilecek)
728 gün vadeli 6 Ayda Bir Sabit Kupon Ödemeli Tahvillerin Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satışı İle İlgili

TALEP FORMU
Adı /Ünvanı

:………………...…….....................................................................................................................................................

Soyadı

:……………….......

Doğum Tarihi

:….../.……/…..

Baba Adı:………………….
Doğum Yeri

:……...……….

TC KİMLİK NO :

BELGE TİPİ

VERGİ NO : Tüzel Kişiler ve Yabancı Uyruklular

: Nüfus Cüzdanı

Ehliyet

Pasaport

Belge No:……...........…….....…

İkametgah Adresi :………………………………...........………………………………………..................................................................…………
İlçe : ................……

İl :…………………

Tel : … ……………

Cep Tel :……………………… E-mail : …………..@……………

YILLIK EK GETİRİ ORANI : 100 TL nominal değerli tahvilin satış fiyatı 100.-TL olup, Yatırımcılar %1,85 - % 2,00
ek getiri aralığında kalmak ve 5 Baz Puan adımlarında olmak kaydıyla 4 farklı "Yıllık Ek Getiri Oranı" seviyesinden
taleplerini iletebilecekleri gibi, sadece talep ettikleri adet miktarı olarak da talepte bulunabilirler.
Yıllık Ek Getiri Oranı

Talep Edilen Tahvil Adedi (Minimum

(Nihai
“Yıllık
Ek
Getiri
Oranı”na eşit veya altındaki
ilk seviye dikkate alınacaktır)

talep tutarı 1.000 TL nominaldir. Talepler 1
nominal TL ve katları şeklinde toplanacaktır)

1. .................... baz puan

...........................................Nom/TL

2. .................... baz puan

...........................................Nom/TL

3. .................... baz puan

...........................................Nom/TL

4. .................... baz puan

...........................................Nom/TL

Talep Edilen Toplam Tutar (TL)

VEYA

.....................................................TL
Talep Edilen Toplam Tutar(Nominal)
..............................................Nominal
Kabul edilecek Asgari nominal (zorunlu değildir ) :

TAHVİL BEDELİNİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ÖDEYECEĞİM
Nakit ve/veya Garanti Bankası A.Ş.’de bulunan ................................ nolu hesabımdan
........................................................................................................... ‘den gelecek EFT ile

ALACAĞIM TAHVİLLERE İLİŞKİN VİRMAN BİLGİLERİM
ALMAYA HAK KAZANDIĞIM TAHVİLLERİN
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.’DEKİ .................................................. NOLU HESABIMA
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU NEZDİNDE BULUNAN .................................................................. ÜYE KODUNA AİT
…………………..……………. NO’LU HESABA BAĞLI …………………………… NO’LU MKK SİCİL NO’YA
VİRMANLANMASI TALEP EDİYORUM

TARİH

: ......... / ……. / 2014

İMZA

: …………………….......…..

EKLER
A. Gerçek Kişi : Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi, son üç aya ait adres teyit belgesi (ikametgah, telefon,elektrik
v.b. fatura)
B. Tüzel Kişiler : Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi
% 25’ten fazla paya sahip ortak varsa,
Gerçek kişi ortaklar için kimlik,
Tüzel kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, Ticaret ve
Sanayi Odası kayıt belgesi

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN
NİTELİKLİ YATIRIMCILARIN BEYANI
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
1. İhraççının sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasının, ihraçcının veya sermaye piyasası
araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğini
bildiğimi,
2. İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının devlet güvencesi altında olmadığını ve anaparanın
yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerdiğini bildiğimi,
3. Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen “Nitelikli Yatırımcı” tanımında yer alan şartları
sağladığımı,
4. Nitelikli yatırımcı tanımında yer alan şartları kaybettiğimde derhal ilgili aracı kuruma bilgi
vereceğimi,
5. Sermaye piyasası araçlarının nitelikli yatırımcılara satışı nedeniyle izahname ve sirküler
düzenlenmesinin mevzuat uyarınca zorunlu olmadığını ve bu yatırımı yaparken ihraç edilen
menkul kıymet ve ihraçcı hakkında bilgileri ihraçcıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
6. İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının sağladığı haklar ve yüklediği yükümlülükler
konusunda bilgileri ihraçcıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
7. Bu yatırıma karar vermeden önce ihraçcının faaliyetleri, finansal ve hukuki durumu ve taşıdığı
ekonomik riskler hakkında bilgileri ihraçcıdan talep etme hakkımın olduğunu, bildiğimi,
8. İhraççının faaliyetlerinin sona ermesi, mali yapısının bozulması, iflas etmesi, vb. nedenlerle
faiz, anapara ödemesi vb. gibi ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getirmemesi durumunda haklarımı Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu, Borçlar
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca genel hükümler çerçevesinde aramam gerektiğini
bildiğimi,
9. Sermaye piyasası araçlarının piyasa riski, faiz oranı riski, likidite riski, ülke riski ve geri
ödememe riski gibi çeşitli riskler içerebildiğini, bu riskleri ilgili sermaye piyasası aracını,
ihraçcıyı, piyasayı, ekonomiyi ve ülke koşullarını dikkate alarak, ihraçcıdan ve ilgili diğer
kaynaklardan da bilgi almak suretiyle gerekli şekilde değerlendirdiğimi ve kendi irademle
yaptığım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan sorumlu olduğumu,
10. Payları/Hisse senetleri Kurul kaydında olmayan ihraçcılar tarafından kamuyu aydınlatma
yapılmayacağını; ihraçcı hakkında bilgi almak istediğimde ihraççıya başvurmam gerektiğini
bildiğimi,
11. Satın aldığım sermaye piyasası araçlarının tümünün veya bir kısmının her zaman paraya
çevrilemeyebileceğini, bu araçlar borsada işlem görmeyebileceğinden bunların aktif veya likit
bir ikincil piyasasının bulunmayabileceğini bildiğimi,
12. Nitelikli yatırımcılara satılan sermaye piyasası araçlarının halka arz tanımı kapsamına
girebilecek şekilde yeniden satılamayacağını ve bu sermaye piyasası araçlarının Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesinde yer alan halka arz tanımı kapsamına girecek şekilde
yeniden satışa sunulmaları halinde izahname ve sirküler düzenlenmesinin zorunlu olduğunu
bildiğimi,
13. Bu beyanı özgür iradem sonucu imzaladığımı,
kayıtsız, şartsız ve gayri kabil-i rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yatırımcının;
Adı Soyadı / Unvanı
Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası
Tarih

:
:
:

İmzası

:

