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Ozettir

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ncaQ Y.h'2arihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 15.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki
kira sertiffikalarından halka arz edilecek 400.000.000 TL'lik kısmının satışına ilişkin
özettir. Halka arz edilecek kira sertiffikalarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz

tutarı 600.000.000 TL'ye kadar artırabilecektir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü

anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu kira sertiffikalarına ilişkin bir tavsiye olarak da

kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek kira scrtiffikalarına ilişkin ihraççınm
fon kullaıucısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon

kulianıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü lie fon kufranicısırnn ihraççıya karşı
temerrüdü halinde ihraççının kira sertiffikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları

paraya çevirerek yatırımcıtara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu

kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek kira

sertiffikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi

yoktur.

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir

izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan

bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz

edilecek kira sertiffikalarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, serm

piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmeli

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı $iii
tarihindeKamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr), 05/01/2021 tai «dc..
fon kullanıcısmın www.vakifkatilim.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edcek. 4ı .'
Yatırım Menkul Değerler A Ş 'nın www vakıfyatırım corn tr adreslı ınternet

06/01/2021 tarihinde ortakhğımızın www.vakifvarlikkiralama.com.tr adresli'qnıet
sitesinde, ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metinleri 14/O1/2O21,-.'.JQ<'/2O21 ve seıınıy

piyasası aracı notu ise ZJ-./a4/2021 tarihinde, ortaklığmuzın
www.vakifvarlikkiralama.com.tr, fon kullanıcısırnn www.vakifkatilim.com.tr ve halka

arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin
www.vakifyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu

(KAP)'nda (kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye, açık
tutulmaktadır. 2 S' LULl

İzahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin ekierinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve

eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan
tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraca

aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon kullanıcısmm yönetim kurulu üyeleri
kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde
sorumludur. Ancak izahnameyi oluşturan dier belgelerle birlikte okunduu takdirde

özetin yanıltıcı, hatah veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bah

olarak fiıfifiere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim,
derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahuameyi oluşturan belgelerde yer almak

üzere hazırlanan raporlan hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer

'ıfa hLy hl(ı& ve eksik sorumludur.
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