
   

 

NET HOLDİNG A.Ş. 729 GÜN VADELİ, %4,50 EK GETİRİLİ, KUPONLU, ÖZEL SEKTÖR 

TAHVİLİNİN NİTELİKLİ YATIRIMCILARA* SATIŞINA İLİŞKİN TALEP FORMU 
* Nitelikli Yatırımcı: Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel 

kabul edilenler de dahil profesyonel müşterileri ifade eder. 

 

Adı Soyadı/Ünvanı : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Baba Adı: ………………………………………………Doğum Yeri: ……………….……………… Doğum Tarihi: …./.…/…….. (gün/ay/yıl) 

Belge Tipi: Nüfus Cüzdanı               Ehliyet                Pasaport               Belge No: ……………………………..……………………… 

TC Kimlik No: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vergi Dairesi: ……………………………………………………..Vergi No: ……....………………………………………………………………………… 

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

İlçe: ………………………………………………….……. İl: …………………………......................... Tel: ...................................................... 

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

 

TALEP EDİLEN BORÇLANMA ARACI 
Net Holding A.Ş. 729 gün Vadeli Kuponlu Özel Sektör Tahvili 

BİRİM SATIŞ FİYATI 1.00 TL 

YILLIK EK GETİRİ ORANI 450 baz puan (%4.50) 

 

TALEP EDİLEN BORÇLANMA ARACI MİKTARI: (Minimum 10.000 TL, Talep Aralıkları 10.000 TL ve Katları) 

TALEP MİKTARI 

(Nominal TL) 

  Kabul Edilebilecek Asgari 

Tutar (Girişi Zorunlu Değildir) 

 

Yatırımcıların talebinin tamamen veya bir kısmen karşılanması mümkün olup, nihai dağıtıma Net Holding A.Ş. ve Ekspres Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. karar verecektir.  

MENKUL KIYMETLERİN VİRMANLANACAĞI HESAP BİLGİLERİ 

Hesap Sahibinin Adı/Ünvanı 

(Talep Sahibi ile aynı olmalıdır) 

 

Kurum Adı   

Şube Adı ve Kodu  

Hesap No.   

 

BORÇLANMA ARAÇLARININ SATIŞ BEDELİNİN GÖNDERİLECEĞİ TL HESAP BİLGİLERİ  

Hesap Sahibinin Adı/Ünvanı EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 
Banka Adı DENİZBANK A.Ş. 
Şube Adı ve Kodu ELMADAĞ TİCARİ MERKEZ (5080) 
IBAN No. TR35 0013 4000 0123 7761 4000 59 
Hesap No. 5080-12377614-362 

Uygunluk testi sonucunda benim/bizim için uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istediğimi/istediğimizi, bunun benim/bizim için 

uygun olmayabileceğini ve kendimi/kendimizi bilgi ve tecrübemi/tecrübemizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğimi/olabileceğimizi 

dikkate aldığımı/aldığımızı kabul ve beyan ederim/ederiz. Net Holding A.Ş./Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Denizbank A.Ş./Deniz Yatırım 

Menkul Kıymetler A.Ş. söz konusu hizmet ya da ürünü sunup sunmamak konusunda serbest olduğunu, hizmet verilmesi durumunda Net Holding 

A.Ş./Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Denizbank A.Ş./Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan 

ederim/ederiz. Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Denizbank A.Ş./Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde başvurusunu yaptığımız Net 

Holding A.Ş. borçlanma araçlarına ilişkin talebimizi kendi kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına yaptığımızı, başkası hesabına hareket 

etmediğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. İhracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççı Net Holding A.Ş.’nin yatırımcılara karşı olan 

ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz 

edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Denizbank A.Ş./Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin de 

borçlanma araçlarına ilişkin yükümlülüklerinin ödenmesi/yerine getirilmesi konusunda bir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 

İMZA 

 

 

Tarih   …………. / ………….. / 2016 

 GEREKLİ EK BELGELER:  

Gerçek Kişiler: Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport), nitelikli 

yatırımcı beyanı  

Tüzel Kişiler/Kurumsal Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş 

gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicil kayıt belgesi fotokopisi, nitelikli yatırımcı beyanı 

 

Formun asıl nüshası Aracı Kurum’da kalacak, bir nüshası yatırımcıya verilecektir.  

Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. işbu ihraç nedeniyle Net Holding A.Ş.'den aracılık komisyonu elde edecektir. 

Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tel: 0212 412 77 77 Faks: 0212 380 0 900 e-posta: kurumsalfinansman@ekspresyatirim.com 

mailto:kurumsalfinansman@ekspresyatirim.com


   

 

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN NİTELİKLİ YATIRIMCILARIN BEYANI 

EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

1. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin izahname veya ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından 

onaylanmasının, ihraççının veya sermaye piyasası araçlarının 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 yetkili kuruluşa bilgi vereceğimi, bilgi 

vermemem durumunda sermaye piyasası mevzuatına aykırılık nedeniyle sorumlu tutulacağımı bildiğimi,  

 

5. Sermaye piyasası araçlarının nitelikli yatırımcılara satışı nedeniyle izahname düzenlenmesinin mevzuat uyarınca 

zorunlu olmadığını ve bu yatırımı yaparken ihraç edilen sermaye piyasası araçları ve ihraççı hakkında bilgileri 

ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,  

 

6. İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının sağladığı haklar ve yüklediği yükümlülükler konusunda bilgileri ihraççıdan 

talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,  

 

7. Bu yatırıma karar vermeden önce ihraççının faaliyetleri, finansal ve hukuki durumu ve taşıdığı ekonomik riskler 

hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,  

 

8. İhraççının faaliyetlerinin sona ermesi, mali yapısının bozulması, iflas etmesi gibi 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, ihraççıyı, piyasayı, ekonomiyi ve ülke koşullarını dikkate 

alarak, ihraççıdan 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. Kurulun kamuyu aydınlatma ve finansal raporların hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerinin sermaye piyasası 

araçları halka arz edilmeksizin ihraç edilen ihraççılar bakımından sınırlı olduğunu; ihraççı 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 düzenlenmesinin zorunlu 

olduğunu bildiğimi,  

 

13. Bu beyanı özgür iradem sonucu imzaladığımı, kayıtsız, şartsız ve gayri kabil-i rücu olarak kabul beyan ve taahhüt 

ederim. 

 

Adı Soyadı/Unvanı:  

 

Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası:  

 

Tarih:  

 

İmzası:  

 


