REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama:
Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ile
Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde mevcut olan piyasalarda yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar
elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler
sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya
karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve
kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in
25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda
yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
UyuUyarı:
İşlem yapmaya başlamadan önce Şirketimizin, yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin
yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye
piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
Tanımlar;
Tezgahüstü türev araç işlemleri: Organize bir piyasada işlem gören ekonomik ve finansal göstergelerin,
sermaye piyasası araçlarının, malın, kıymetli madenlerin ve dövizin, işlem gördüğü piyasada oluşan
fiyatlarına dayalı olarak belirli bir kaldıraç oranı üzerinden tezgahüstü piyasada gerçekleştirilen alım satım
işlemini,
Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ni
Aracı Kuruluş: Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "Türev Araçların Alım Satımına
Aracılık Yetki Belgesi" almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin birlikte "türev araçların
alım satımına aracılık çerçeve sözleşmesi imzalayacağı" aracı kurum veya bankayı,
Piyasa/Piyasalar: Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde var olan piyasalar ile tezgah üstü piyasalar
Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya
finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma
yükümlülüğü veren sözleşmeyi,
Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden
belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı,
kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,
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Uzun Pozisyon;
Vadeli İşlem Sözleşmelerinde: Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma yada nakdi uzlaşmayı sağlama
yükümlülüğünü,
Opsiyon Sözleşmelerinde;
Alım opsiyonunda; sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil
eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma
hakkını,
Satım opsiyonunda; sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil
eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma
hakkını,
Kısa Pozisyon;
Vadeli İşlem Sözleşmelerinde: Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı
sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama
yükümlülüğünü,
Opsiyon Sözleşmelerinde;
Alım opsiyonunda; sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil
eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama
yükümlülüğünü,
Satım opsiyonunda; sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil
eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı
sağlama yükümlülüğünü,
Ters İşlem Pozisyonu Kapatma: Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla,
Söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa
pozisyon, kısa pozisyon, karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini
Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan
haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,
Kullanma Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade
süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,
Uzlaşma Fiyatı: Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında
Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,
Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat
vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak
sahip olunabilecek azami pozisyonu,
Başlangıç Teminatı: Kaldıraçlı Türev Araçlarda Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,
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Sürdürme Teminatı: Türev Piyasalardaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat
tutarlarının koruması gereken alt sınırı,
ifade etmektedir.
Risk Bildirimi;
Şirketimiz ile karşılıklı olarak imzalayacağınız “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak,
aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. Şirketimiz nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap
üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri
tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasalarda oluşacak fiyat hareketleri
sonucunda Şirketimize yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız
işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
Kaldıraçlı alım satım, kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük
özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda
kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimalini
göz önünde bulundurmalısınız.
Şirketimiz nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden mevcut Piyasalarda gerçekleştirileceğiniz
tüm işlemler için, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa, Takasbank ve MKK tarafından çıkartılan ilgili her türlü
mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
Şirketimizin, piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı
tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak Şirketimizin yetkili personelince yapılacak teknik
ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur
dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve
döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin
zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
İşlemlerinize başlamadan önce Şirketimizden, yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele
ücretleri konusunda teyit almalısınız.
Şirketimizle yapacağınız işlemlerden alınacak aracılık hizmetlerine ilişkin vergi, komisyon ve
ücretler dışındaki masraflar;
-

-

Takasbank tarafından belirlenen tarife kapsamında yansıtılan vergi, ücret, komisyon ve masraflar,
(www.takasbank.com.tr web sitesinde ilan edilen ve hesabınıza tekabül eden ücretler aynen
yansıtılacaktır.)
MKK tarafından belirlenen tarife kapsamında yansıtılan vergi, ücret, komisyon ve masraflar,
(www.mkk.com.tr web sitesinde ilan edilen ve hesabınıza tekabül eden ücretler aynen yansıtılacaktır.)
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-

-

-

Bankaların, yapacağınız EFT/Havale işlemleri üzerinden tahsil edeceği vergi, ücret, komisyon ve
masraflar,(gönderi yaptığınız bankanın, Şirketimize masraf yansıtması halinde aynı tutar hesabınıza
yansıtılacaktır.)
Aylık bildirimlerin tebligat adresinize iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesine ilişkin masraflar,
(posta merkezinin www.ptt.gov.tr web sitesinde iadeli taahhütlü (alma haberli) gönderi için ilan ettiği
ücret uygulanacaktır.)
Talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından tarafınıza gönderilen belgelere ilişkin posta/kargo/kurye
masrafları, (uygulanacak ücret, tarafınızdan teyit alındıktan sonra gönderi yapılacaktır.)
Çerçeve Sözleşmenin imzalanmasından sonra mevzuat değişiklikleri sonucu yürürlüğe girebilecek olan
vergi, ücret, komisyon ve masraflar,

Şirketimiz, herhangi bir ek ücret ilave etmeksizin yukarıdaki vergi, ücret, komisyon ve masrafları aynen
hesabınıza yansıtacaktır. Şirketimiz, yukarıdaki vergi, ücret, komisyon ve masrafları hesabınıza yansıtıp
yansıtmama hakkını saklı tutar.
Aracılık Hizmetlerinden alınacak vergi, komisyon ve ücretler;
Pay Piyasası Alım Satım işlemlerinde, işlem hacmi üzerinden BMV dahil azami %021, (1.000 TL hacimli
işlemde BMV dahil 2,1 TL),
Türev Araçların Alım Satım işlemlerinde, sözleşme büyüklüğü üzerinden BMV dahil %0105 (1.000 TL
hacimli işlemde BMV dahil 10,5 TL),
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde (Foreks-CFD), İşlem platformunda geçen Alım ve Satım fiyatları
arasındaki spread uygulanır. Ayrıca, işlem yapmadan önce www.primetrade.com.tr web sitesinden ürün
bazında uygulanan spread’leri takip edebilirsiniz.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BAZINDA RİSK UYARILARI

Türev Araçlar;
Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Şirketimize
yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda pozisyon almak üzere, Şirketimiz nezdinde
açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli
işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması
gerekmektedir.
Şirketimiz tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine
getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu
çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye
ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.
Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız taktirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek
olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
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Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim
ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz
istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye
sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, Şirketimizle yatırım
ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde
bulunmalısınız.
Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda,
sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa
şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere
Şirketimiz vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
Vadeli İşlem Sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az
risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan
uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara
da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu
kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından
"riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
Kaldıraçlı Varlıklar;
Kaldıraçlı varlıkların alım satım işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasalarda oluşacak fiyat
hareketleri sonucunda Şirketimize yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi kayıplarınız
toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynak ile işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek
zararlara da yol açabileceği ihtimalini daima göz önünde bulundurmalısınız. Ters fiyat hareketleri
sonucunda, Şirketimize yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi kayıplarınız, toplam
teminatınızı dahi aşabilecektir.
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
Kaldıraçlı varlıkların alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat
durumunu yansıtmayabilir.
Kaldıraçlı varlıkların alım satım işlemlerine ilişkin olarak Şirketimizin, sizin işlemlerinizin karşı tarafı
olarak pozisyon alabilecektir. Böyle bir durumda, sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği sizin zarar
etmeniz durumunda, Şirketimiz kar elde edecek, sizin kar elde etmeniz durumunda Şirketimiz zarar
edecektir.
Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemlerine konu ürünlerin ikincil piyasası yoktur.
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Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemlerine konu ürünlerin karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini
içerecek şekilde risk profiline ilişkin detaylar;
·

·
·
·
·
·
·
·

Şirketimiz tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınıza,
kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı
yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemlerine konu ürünlerin piyasa yapıcısı ve ihraççısı yoktur.
Tarafınıza yapılacak Teminat Tamamlama bildirimleri, şirketimize bildirmiş olduğunuz GSM
numaralarına SMS olarak veya E-posta adreslerine otomatik olarak yapılacaktır.
Risk/teminat durumunuzu, hesap durumunuzu, kar zarar durumunuzu, nakit durumunuzu ve
teminat durumunuzu, anlık olarak işlem platformu üzerinden takip edebilirsiniz.
Taşıdığınız pozisyon/teminat oranı, Sözleşmede belirlenen pozisyon kapama seviyesi (stop out)
altına düştüğünde, pozisyonlarınız platform aracılığıyla ters işlem yapılarak kapatılır.
Yatırdığınız teminatlar Takasbank nezdinde adınıza açılacak hesaplarda Şirketimiz
malvarlıklarından ayrı olarak izlenir.
Günlük işlem ve taşıdığınız pozisyonlardan kaynaklanan kar ve/veya zararlar Takasbank’ta sizin
adınıza açılmış olan hesabınıza yatırılır veya o hesaplardan tahsil edilir.
Elektronik işlem platformunda Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemleri gerçekleştirdiğiniz esnada,
bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan farklı risklere maruz
kalabilirsiniz.

Tezgahüstü Türev Araçlar;
Tezgahüstü türev araç ürünleri, taraflar arasında farklı ve belirli ihtiyaçlara karşılık vermek üzere
yapılandırılmış olduğundan ve işlem tarafları farklı özelliklere sahip olduklarından, söz konusu tezgahüstü
türev araç ürünlerin fiyatlandırmalarında başlangıç anında tespit edilmesi mümkün olmayan bazı özel risk
unsurlarını barındırması mümkündür. Bu kapsamda yurt dışında gerçekleştireceğiniz tezgahüstü türev araç
işlemlerinin kendi özel ihtiyaçlarınıza uygunluğu, barındırdıkları risk unsurları ve hukuki yaptırımların
uygulanabilirliği konularında profesyonel yardım almanız tavsiye olunur.
Şirketimiz tezgahüstü piyasalarda kendi adına ve sizin hesabınıza hareket edecek olup, Şirketimiz aracılığı
ile yurt dışında gerçekleştireceğiniz tezgahüstü türev araç işlemlerine ilişkin aşağıdaki hususları anlamanız
çok önemlidir.
Tezgahüstü türev araç işlemleri çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda
Şirketimize yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi kayıplarınız, toplam teminatınızı dahi
aşabilecektir.
Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynak ile işlem yapmanın piyasada lehinize çalışabileceği gibi
aleyhinize de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği
gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimalini daima göz önünde bulundurmalısınız. Ters fiyat
hareketleri sonucunda Şirketimize yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi kayıplarınız,
toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
Yurt dışında gerçekleştirilen türev araç işlemleri için pozisyon almak üzere Şirketimiz nezdinde
açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan, alım-satıma konu olacak her bir tezgahüstü türev araç
için en az Şirketimizin belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırmanız gerekmektedir.
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Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek tezgahüstü türev araç işlemleri kapsamında bilgi işlem
altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması
mümkündür.
Yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerine konu ürünlerin karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini
içerecek şekilde risk profiline ilişkin detaylar:
§
§
§
§

§

Yetkili kuruluşlar tarafından yurt dışında gerçekleştirilen türev araç işlemleri sonucunda kayba
uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek
teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
Vadeli işlem sözleşmesinde ‘’spread’’ (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha
az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında
doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınızda teminat
yetersizliği oluşabilir. Bu durumda Şirketimiz pasif emir girişi kabul etmeyebilir veya
pozisyonunuzu tasfiye edebilir.
Yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerinin kişisel ihtiyaçlara göre yapılandırılmış olması ve
sözleşmelerin, işlemlerin sonuçlandırılması ya da diğer bir tarafa devredilmesine ilişkin içerdiği
kısıtlamalar nedeniyle, herhangi bir tezgahüstü türev işlem, işlem başlangıç fiyatından ya da
herhangi bir fiyat üzerinden zarar durdurmalı emir (stop loss order) ihtiva etse bile tasfiye edilmesi
mümkün olamayabilir.
Tezgahüstü türev araç işlemlerine konu ürünlerin piyasa yapıcısı ve ihraççısı yoktur.

Yurt dışı tezgahüstü türev araç işlemlerine ilişkin risk takibi:
§
§
§
§
§

Şirketimiz, teminat oranı, pozisyon kapama (stop out) seviyesine gelen pozisyonlarınızı ters işlem
yaparak kapatır.
Tarafınıza yapılacak Teminat Tamamlama Bildirimleri, Şirketimize bildirmiş olduğunuz telefon
numaralarına SMS olarak veya E-posta adresinize otomatik olarak yapılacaktır.
Risk/teminat durumunuzu, hesap durumunuzu, kar zarar durumunuzu, nakit durumunuzu ve
teminat durumunuzu, anlık olarak işlem platformu üzerinden takip edebilirsiniz.
Şirketimiz, tezgahüstü piyasa işlemlerini yurt dışı aracı kurum olan FIH (Formula Investment
House Ltd.) nezdinde gerçekleştirecektir.
Yurtdışı tezgahüstü işlemlerin gerçekleştirileceği aracı kurumun bulunduğu ülkede Yatırımcı
Tazmin Merkezi veya eşdeğer bir kurum bulunmadığından, ülke riski ve karşı taraf riskini
Şirketimiz üstlenecek, sizin yatırdığınız teminat Takasbank’ta sizin adınıza muhafaza edilecek,
karlarınız bu hesabınıza yatırılacak zararlarınız bu hesabınızdan çekilecek, tezgahüstü işlemler
için gerekli teminatı sizin adınıza Şirketimiz yurt dışındaki aracı kuruma transfer edilecektir.

Gelişen İşletmeler Piyasası Araçları;
Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme
potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul
kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulmuştur.
GİP, Borsa Pay Senetleri Piyasası (PSP)’ndan farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğini,
GİP’in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin PSP ile benzerlikler gösterebileceği gibi
farklılıklar da gösterebileceğini, şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı
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uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve PSP arasında farklılıklar olabileceğini dikkate
alınmanızı öneririz.
Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabulü Borsa GİP Yönetmeliği’ne göre yapılmakta olup, Borsa Kotasyon
Yönetmeliği’ne göre yapılmamaktadır.
Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul şartı olarak SPK ve Borsa tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin
kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı
şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme
Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve Borsa tarafından
tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform'da yapacağınız yatırım ve üstlendiğiniz risk nedeniyle
uğrayabileceğiniz zararlardan SPK ve Borsa’nın sorumlu olmadığının bilincinde olarak işlem
yapmalısınız.
Şirket paylarının GİP’te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan
şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak Borsa Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme
yapılmaktadır. Şirketin SPK ve Borsa düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının
geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi’nden çıkarılabileceğini göz önünde
bulundurmalısınız.
Şirket paylarının GİP Listesi’ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi sürdürebilmesi
için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı anlaşması bulunmasının zorunlu
olduğunu, Şirketin payları GİP’te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa
danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşmasının
bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğini, piyasa
danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde
yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması halinde Şirket paylarının GİP Listesi’nden
çıkarılabileceğini;
Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü anlamına
gelmeyeceğini, şirket paylarının GİP’te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket
paylarının Borsa tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğini, GİP’te yapacağınız yatırım ve üstlendiğiniz
risk nedeniyle uğrayabileceğiniz zararlardan Borsa’nın sorumlu olmayacağını;
GİP’in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecek şirketlerin, sermaye piyasasından kaynaklanan
bazı yükümlülüklerinin, payları Borsa’da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunu, pay ihraçlarına
ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname
düzenlenmeyebileceğini ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin
bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığını, dikkate almalısınız.
Serbest İşlem Platformu Araçları,
Serbest İşlem Platformu'nda (Platform) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kaydında bulunan fakat daha önce
Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden SPK tarafından belirlenen şirketlerin paylarının işlem görmektedir,
Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak SPK kararı dışında Borsa tarafından şirketin hukuki ve mali
durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığını, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği
ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet
süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme
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yapılmadığını, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin
hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını;
SİP'te işlem gören şirketin SPK ve Borsa düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem
sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğini;
SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/5Î9 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye
başladığı tarihten itibaren SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına
İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunu, ancak diğer
sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için
SPK tarafından belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunu;
Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve Borsa tarafından
tekeffülü anlamına gelmeyeceğini, Platform'da yapacağınız yatırım ve üstlendiğiniz risk nedeniyle
uğrayabileceğiniz zararlardan SPK ve Borsa’nın sorumlu olmadığının bilincinde olarak işlem yapmanız
gerektiğini göz önünde bulundurmalısınız.

Aracı Kuruluş Varantları;
Varantalara İlişkin Genel Bilgi
Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden
belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu
hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası
aracıdır.
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık
ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel
kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil edebilir.
Bu formda yer alan açıklamalar Seri: III No.37 Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına
Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği’in 20’nci maddesi uyarınca “Kurul’un
uygun göreceği varantlara benzer nitelikli sermaye piyasası araçları (varant benzeri) için de
geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren aracı kuruluş,
söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek zorundadır.”
İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Şirketimizden, işleme başlamadan önce
bilgi alabilirsiniz.
Varantların İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler;
Varantların alım satımı, SPK’nın onayı üzerine Borsa mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları
kapsamında Borsa’nın uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa
yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri
çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, SPK’nın
uygun görüşü üzerine Borsa tarafından belirlenir.
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Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve Borsa’da işlem görmesi zorunludur. Borsa’da
işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar Borsa tarafından belirlenir.
Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.
Dayanak varlığı veya göstergesi, BIST 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya BIST 30 endeksi
kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşı biçimi kaydi
teslimat veya nakit uzlaşı olarak belirlenebilir. Dayanak göstergesi ise Borsa tarafından oluşturulmuş hisse
senedi endeksleridir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşı
esaslarının uygulanması zorunludur.
Varant ihracından doğan uzlaşı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör
bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.
Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççmm MKK üyesi olması zorunludur.
Varant İşlemleri Risk Bildirimi;
Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa
yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre
yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara
da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir
fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar
verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele
ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve
yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin
kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme
olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer
alması zorunludur. izahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır.
ihraçcının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır.
Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantlarm dayanak varlığında, yukarıda sayılan
risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı
olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler
getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
İşbu sermaye piyasası işlemleri genel risk bildirim formu, sizi genel olarak mevcut riskler hakkında
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan
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kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara
yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Referans Menkul
Değerler AŞ.’nin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı
kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu
okuyup anladıktan sonra imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak, Yatırım Hizmet ve
Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nun bir örneğini aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE
AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI
RİSK BİLDİRİM FORMU
ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından
itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi
temsil eden payları satın almanız sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu
nedenle, sermaye artımına katılma kararı vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız,
mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin (Tebliğ) 19. maddesinde
belirtildiği üzere bu "Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
UYARI:

İşlem yapmaya başlamadan önce; fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da
sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan
ortaklığın, payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde olup olmadığını, sermaye azaltımı ve
sermaye artırımına ilişkin ortaklık esas sözleşme değişikliği hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun
görüşü olup olmadığını, payları satın almanıza aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım hizmetleri ve
faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup olmadığını www.spk.gov.tr.www.borsaistanbul.com ve
www.kap.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.
GENEL BİLGİ:

Sermaye azaltımı en genel ifadeyle, şirket esas sözleşmesinde yazılı olan muayyen sermayenin toplam
itibari değerinin rakamsal olarak azaltılmasıdır.
Sermaye azaltımının başlıca iki temel sebebi bulunmaktadır. Bunlar, sermayenin gerçek ihtiyacının
üzerinde olması ve bilanço açığının (geçmiş yıl zararları ile dönem zararlarının toplamı) kapatılmasıdır.
Anonim şirketlerde sermaye azaltımı değişik yöntemler uygulanarak yapılabilir. Bu yöntemler;
-

Payların itibari değerinin düşürülmesi,
Pay sayılarının azaltılması yani payların birleştirilmesi veya yok edilmesidir.

SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 19'uncu maddesinde fon çıkışı gerektirmeyen
sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde
yapılacak sermaye artırımına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna göre;
1- Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla

sermaye azaltımı yapabilir. Yapılacak sermaye azaltımı ile münhasıran bilanço açığı kapatılır.
11/16

Sermaye azaltımına konu tutarın, yapılacak sermaye azaltımı sonrasında hesaplanacak payların düzeltilmiş
borsa fiyatının payların nominal değerinin %20'sini aşmayacak şekilde belirlenmesi zorunludur.
3- Ortaklıkların bilanço açığının bulunmaması veya yapılacak sermaye azaltım tutarının bilanço
açığından fazla olması durumunda, ortaya çıkacak olan fazlalık için sermaye azaltımı ile sermaye artırımına
eş anlı olarak karar verilmesi gerekir.
4- Bu takdirde yapılacak sermaye artırımının asgari olarak söz konusu fark kadar fazla olması zorunludur.
5- Sermaye artırımına ilişkin izahnamenin SPK'ca onaylanmasına ilişkin başvuru sermaye azaltımına
ilişkin olarak SPK'ya yapılacak başvuru ile birlikte yapılır.
6- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir.
7- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının
sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımına ilişkin Pay Tebliği'nde belirtilen
diğer bilgilere www.spk.aov.tr adresindeki mevzuat sayfasından ulaşmanız mümkündür.
RİSK BİLDİRİMİ:

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek
olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
8- Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler

için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme
hükümleri uygulanacaktır.
9- İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer

muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin
parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilaili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
10- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının

sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın,
artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat
hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi,
kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
11- Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem

yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin
tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde
bulundurulmalıdır.
12- Yatırım kuruluşunun, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye

azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapıla cak sermaye artırımında bulunan halka açık
ortaklık ve bu ortaklığın payları hakkında tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve
doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
13- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının

sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın
paylarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel
analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak
gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
14- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının

sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın
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Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, ortaklık paylarının
işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği dikkate alınmalıdır.
15- Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede ise yatırım

danışmanlarından destek almanız ya da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların sunduğu ürünler üzerinden
yapmanız uygun olacaktır.
16- Yatırım yaptığınız ortaklığın, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye

azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırım sürecini www.kap.gov.tr
adresinden takip etmeniz gerekmektedir.
İşbu fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının
sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımı risk bildirim formu, sizi genel
olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye artırımda bulunan ortaklık ve
bu ortaklığın paylarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.
Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma
yapmalısınız.
NOMİNAL DEĞERİN ALTINDA PAY İHRACI YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU
ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan
sermayeyi temsil eden payları satın almanız sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de
bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye artımına katılma kararı vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz
riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin (Tebliğ) 18. maddesinde
belirtildiği üzere bu "Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
UYARI:

İşlem yapmaya başlamadan önce; nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan
ortaklığın, payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde olup olmadığını, nominal değerin
altında pay ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınıp alınmadığını, payları satın almanıza
aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup olmadığını
www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com ve www.kap.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim
araçlarıyla kontrol ediniz.
NOMİNAL DEĞERİN ALTINDA PAY İHRACI YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİ:

Anonim şirketlerle ilgili genel düzenlemeleri içeren Türk Ticaret Kanunu, itibarî (nominal) değerinden
aşağı bedelle pay çıkarılmasını yasaklamaktadır. Bu durum piyasa fiyatı, itibarî (nominal) değerinin altına
düşen halka açık şirketlerin itibarî (nominal) değerin altında bir bedelle nakit sermaye artırımı yapmalarına
imkân vermemekte ve sermaye ihtiyacı olan bu şirketleri zor durumda bırakabilmektedir.
Örneğin, borsada işlem gören bir halka açık ortaklığın bir adet payının itibarî (nominal) değeri 1 TL'yken
piyasa fiyatının 1 TL'nin altında (örneğin 0,8 TL) olması durumunda, bu halka açık ortaklığın itibarî
(nominal) değer (1 TL) üzerinden yapacağı sermaye artırımına katılım sağlaması (0,8 TL piyasa değeri
olan bir paya, ortakların 1 TL vermesi söz konusu olacağından) mümkün olamayabilecektir.
Bu nedenle, halka açık ortaklıklara ilişkin özel düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda payların
piyasa fiyatı, nominal değerinin altında olması durumunda, payların nominal değerinin altında bir fiyatla
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ihraç edilmesine SPK tarafından izin verilebileceği belirtilmiştir. Böylece, piyasa fiyatı nominal değerinin
altına inmiş bir halka açık ortaklığın sermaye artırımı yaparak nakit elde etmesi mümkün olabilecektir.
SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 18'inci maddesinde nominal değerin altında
pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna göre;
1-Bu olanaktan sadece borsada işlem gören halka açık ortaklıklar yararlanabilecektir
2-Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar nominal değerin altında pay ihraç edemeyecektir.
3-Bu olanaktan yararlanmak için, sermaye artırım kararının kamuya açıklanmatarihinden önceki otuz gün
içinde paylarının borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının nominal değerinin altında
olması gerekmektedir. (Örneğin 1 TL nominal değerli bir şirketin sermaye artırım karar tarihinden önceki
günlük ağırlıklı ortalama piyasa fiyatının 30 günlük ortalamasının 0,8 TL olması durumunda).
4-İhraç edilecek payların fiyatı, sermaye artırım kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün
içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından aşağı olamayacaktır. (Yukarıdaki örnekte
30 günlük ağırlıklı ortalama fiyat 0,8 TL olduğu için nominalin altında ihraç edilecek pay bedeli 0,8 TL ile
1 TL arasında olabilecektir)
5-Ortaklığın sermayesi, nominal değer üzerinden tescil edilecek ancak ihraç edilecek payların nominal
değeri (örneğin 1 TL) ile ihraç değeri (örneğin 0,8 TL) arasındaki fark (örneğin 0,2 TL), öz kaynaklarda
indirim kalemi olarak izlenecektir.
Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin Pay Tebliği'nde belirtilen diğer
bilgilere www.spk.gov.tr adresindeki mevzuat sayfasından ulaşmanız mümkündür.
Risk Bildirimi:
İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek
olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.
1-Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve Merkezi
Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri
uygulanacaktır.
2-İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer
muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin
parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
3-Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan
sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri
sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız
yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
4-Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın
piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek
kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
5-Yatırım kuruluşunun, nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklık ve
bu ortaklığın payları hakkında tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya
muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
6-Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklığın paylarının alım satımına
ilişkin olarak yatırım kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye
farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının
bulunduğu dikkate alınmalıdır.
7-Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklığın Sermaye Piyasası
Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, ortaklık paylarının işlem sırasının geçici
veya sürekli olarak durdurulabileceği dikkate alınmalıdır.
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8-Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede ise yatırım
danışmanlarından destek almanız ya da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların sunduğu ürünler üzerinden
yapmanız uygun olacaktır.
9-Yatırım yaptığınız ortaklığın, nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırım sürecini
www.kap.gov.tr adresinden takip etmeniz gerekmektedir.
İşbu nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımı risk bildirim formu, yatırımcıyı genel
olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, nominal değerin altında pay ihracı
yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklık ve bu ortaklığın paylarının alım satımından ve uygulamadan
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara
yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.’ne vereceğiniz ödünç alma ve verme talepleri öncelikle
Takasbank BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) bünyesinde kurulan Ödünç Pay Senedi
Piyasası (Piyasa)’na iletilecektir. Piyasa’da yapılan işlemlerde ödünç işlemlerinin başlangıcında, ödünç
alan ödünç verene ödünç aldığı kıymetlerin cari piyasa değerinin %110’u değerinde teminat vermektedir.
Asgari özkaynak oranı %100’ dür.
Teminatlar Takasbank’ın düzenlemelerine uygun olarak ödünç alan müşteri ve çalıştığı aracı kuruluş
tarafından yatırılan cins ve değerde kıymetlerden oluşacaktır. Ödünç verme işlemlerinde REFERANS
MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin ödünç alan “karşı taraf” tarafından verilen teminatların niteliği, likiditesi,
ihraçcısı ile ilgili hiçbir bilgisi ve taahhüdü bulunmamaktadır.
Ödünç işleminin vadesi süresince ödünç alan tarafından verilen teminatların değerinin düşmesi veya
ödünce konu kıymetlerin değerinin artması nedeniyle teminat oranının sürdürme oranının altına düşmesi
durumunda ödünç alan tarafından teminat tamamlama işlemi yapılması gerekecektir.
Ödünç işleminin vadesinde ise ödünç veren tarafından ödünç alınan kıymetlerin iade edilerek ödünç
borcunun kapatılması gerekmektedir.
Ödünç piyasasında teminat tamamlama çağrısına uyulmaması dolayısıyla ödünç işleminin sona erdirilmesi,
vadesi gelen ödünç borçlarının son kapama saatinde kapatılmaması veya ödünce konu kıymetin vadeden
önce geri çağrılması halinde kapatılmaması durumlarında temerrüt oluşmaktadır.
Temerrüt durumunda Takasbank tarafından;
1. Ödünç verenin, aynı şartlarla ödünç işlemine devam etmesi,
2. Teminatların nakde dönüştürülerek ödünce konu kıymetlerin piyasadan alınması,
3. Teminatların nakde dönüştürülerek, nakdin ödünç verene verilmesi,
4. Teminatların piyasa değeri ile ödünce konu kıymetlerin piyasa değerlerinin karşılıklı olarak
netleştirilmesi, alternatifleri uygulanabilmektedir.
Ödünç işlemlerinde REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. sadece ödünç alma ve verme işlemlerine
aracılık yapan kurum statüsünde, Takasbank ise Piyasa’da alınan işlem teminatları dahilinde, takasın
sonlanmasına aracılık eden ve Piyasa’ yı işleten kurum olup, ne Takasbank ve ne de REFERANS
MENKUL DEĞERLER A.Ş. ödünç alma ve verme işlemlerinde GARANTÖR konumunda değildir.
Dolayısıyla işlem yaparken temerrüt durumunda, “karşı taraf” tarafından verilen teminatların değerinin
ödünce konu kıymetin değerinin altına düşebileceğini, teminatların veya ödünce konu kıymetlerin
likiditelerinin azalması gibi nedenlerle ödünç borcunun kapatılmasının mümkün olamayabileceğini, “karşı
taraf” ın temerrüdü durumunda ödünç verene verdiğinden farklı sermaye piyasası araçlarının teslim
edilebileceğini, bu koşullarda “karşı taraf” aleyhine yasal takibe başvurulması gerekeceğini, bu durumlarda
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REFERANS Menkul Değerler A.Ş’ nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını gayrikabili rücu olarak beyan
ve taahhüt ettiğinizi dikkate almalısınız.

İşbu 16(Onaltı) sayfadan ibaret Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formunu Okudum
Anladım.

MÜŞTERİ
Adı Soyadı/ Ticari Unvanı

:

Hesap No

:

İmza

:
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