
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ 

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ 

EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMA YE PİYASASI AAAÇLARINA 
İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR 

işbu TertiP. ihraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kumlu'nun 12/11/2020 tarih ve 71/1378 sayılı 

kararı ile onaylanan ihraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sennaye piyasası araçlarının 

ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca oı1aylanmıştır. Ancak bu belgenin omıylnnması, ihraççının 

veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurııl veya kamuca 

tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye 

olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından 

belirlenmiş olup, fiy~tın belirlenmesinde Scımayc Piyasası Kunılu'nun herhangi bir takdir ya da 

onay yetkisi yoktur. 
Ortaklığımıza ve işbu Tertip ihraç Belgesine konu ortaklık hakkı venneyen sennaye piyasası 

araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhraççı 

İhraccının ticaret sicili/ Ticaret sicil numarası 

lhnica ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi 

İhraca aracılık eden aracı kuruluş 

Garantör 

ihraç edil~ek s~nnaye piyasası aracı 
(Sadece biri seçilecek) 

ihraç türü 
(Sadece biri seçilecek) 

: Nurol Varlık Kiralama A.Ş. 

İstanbul Ticaret M!.ldllrl0ğtl 

28/09/2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı 

Nurol Yatırım Bankası AS. 

Yoktur 

r Tahvi.l / Finansman Bonosu 

P' Kira Sertifikasi 

r Gayrimenkul Scrtifıkıısi 

ıVOMK 

ıVTMK 

rmMK 

r: ITMK 

r Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifıkasi 

ı Digcr 

P' Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş 

r Tahsisli sııtiş 

P' Nitelikli ynlirlmciya 

r Yurt dişi satiş 
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kapsamında satışı gerçekleştirilen sennaye 
i asası ara )arının to lam nominal de iSeri 

Kanuni yetki ve serumluluklarımız dahilinde ve 
Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğuı 
nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz. 
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