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YÖNETĐCĐ ÖZETĐ
Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş., şirketimizce yapılan Kurumsal Yönetim
Derecelendirme çalışmasının sonucunda “Halka Kapalı Faktoring, Leasing ve
Finansman Şirketleri” (FLF-Priv.) Metodolojisine dayanarak 6.97 notu ile
derecelendirilmiştir. Bu çalışmanın ayrıntıları, raporun devam eden bölümlerinde ana
ve alt başlıklar halinde yer almaktadır. Derecelendirme metodolojimizin (Bkz. sayfa
5) temelini Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim Đlkeleri” oluşturmaktadır. Bu
ilkelerin ana başlıklarına ait notlar da ayrı ayrı açıklanmıştır.
Lider Faktoring’in, kurumsal yönetim risklerini belirleme ve bu riskleri yönetme
yolunda önemli adımlar atmış olduğu ve gerekli süreç ve önlemlerin alınmasında
hayli mesafe kaydettiği gözlemlenmiştir. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Kurulu
“Kurumsal Yönetim Đlkeleri”ne tam uyum yolunda belirli konularda bazı
iyileştirmelere gerek olduğu tespit edilmiştir.
Pay Sahipleri başlığı altında 7.54 alan Lider Faktoring’in hissedarların oy haklarına
bir üst sınır getirilmemiş olması, pay sahipleriyle ilişkiler sorumlusunun mevcudiyeti,
genel kurulların hak sahiplerinin haklarını ihlâl etmeyecek şekilde yapılıyor olması
olumlu noktalar olarak göze çarparken; özel denetçi atanması konusunda düzenleme
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yapılmayışı ve birikimli oy yönteminin benimsenmemiş olması iyileştirme gereken
alanlardır. Şirketin halka kapalı olmasına rağmen kurumsal yönetim ilkelerine önem
vermesi konu üzerindeki duyarlılığının ve gelecekte yapılabilecek iyileştirmelerin de
bir göstergesidir.
Lider Faktoring, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffalık başlığı altında 6.48 almıştır.
Şirketin, bir internet sitesi mevcuttur ve Şirket BDDK normlarına uygun bilgilendirme
yapmaktadır. Buna mukabil, internet sitesinin Đngilizce bölümünün geliştirilmesi,
faaliyet raporunun daha kapsamlı olması gerekliliği, çalışanlara yapılan nakdi ve gayri
nakdi ödemelerle ilgili bilgilerin faaliyet raporunda yer almaması düzenlemeye açık
alanlar olarak göze çarpmaktadır.
Şirketin 8.25 aldığı Menfaat Sahipleri başlığı altında, şirket mal varlığının
korunması, insan kaynakları politikası, etik kuralları, müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler
alanlarında yaptığımız tespitler Lider Faktoring’in bu konularda ülke ortalamalarının
üzerine çıktığı şeklindedir. Buna karşılık, başta şirket çalışanları olmak üzere,
menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller
geliştirilmemiştir ve söz konusu mekanizma ve modeller şirketin iç düzenlemelerinde
veya esas sözleşmesinde yer almamaktadır.
Yönetim Kurulu başlığından 6.00 alan Lider Faktoring Yönetim Kurulu’nun misyon
ve vizyonunun açık ve net bir şekilde belirlenmiş olması; kurulun, işinin ehli, etik
değerlere sahip, deneyimli kişilerden oluşması olumlu unsurlardır. Şirket Yönetim
Kurulu bünyesinde Üst Düzey Risk Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim
Komitesi oluşturulmuştur. Ancak, kurulda ve dolayısıyla mevcut komitelerde bağımsız
üye bulunmaması, birikimli oy sisteminin uygulanmayışı bu başlık altında
iyileştirmelere gerek duyulduğunun altını çizmektedir.

ÇEKĐNCELER
Bu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri baz
alınarak, hem Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş. işbirliğiyle sağlanan ve hem de Lider Faktoring Hizmetleri
A.Ş.’nin kamunun kullanımına açık olarak yayınladığı bilgilere dayanılarak Saha Kurumsal Yönetim ve
Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Bu rapor Saha A.Ş. analistleri tarafından eldeki bilgi ve verilerin iyi niyet, bilgi birikimi ve deneyim ile
çözümlenmesinden sonra ortaya çıkmış olup, kurumların hissedar haklarına verdikleri önemin, kamuyu
aydınlatma faaliyetlerinin, menfaat sahipleri ile ilişkilerinin ve yönetim kurullarının genel kredibilitesi
hakkında bir görüştür. Derecelendirme notu ise, derecelendirilen şirketin menkul kıymetleri için asla
bir al/sat önerisi olamayacağı gibi, belli bir yatırımcı için o yatırım aracının uygun olup olmadığı
hakkında bir yorum da değildir. Bu sonuçlar esas alınarak doğrudan veya dolaylı olarak uğranabilecek
her türlü maddi/manevi zararlardan ve masraflardan Saha A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu yorumların
üçüncü şahıslara yanlış veya eksik aksettirilmesinden veya her ne şekilde olursa olsun doğacak
ihtilaflar da Saha A.Ş. analistlerinin sorumluluğu altında değildir.
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. bağımsızlık, tarafsızlık, şeffaflık ve analitik
doğruluk ilkeleriyle hareket eder ve davranış kuralları olarak IOSCO (Uluslararası Sermaye Piyasaları
Komisyonu)’nun kurallarını aynen benimsemiş ve web sitesinde yayınlamıştır (www.saharating.com).
© 2006, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. Bütün hakları saklıdır. Bu Kurumsal
Yönetim Derecelendirme raporunda sunulan bilgilerin, Saha A.Ş.’nin ve Lider Faktoring Hizmetleri
A.Ş.’nin izni olmaksızın yazılı veya elektronik ortamda basılması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır.
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