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“Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansmanı Fonu” JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.
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Alacak havuzu içerisindeki varlıkların uygunluk kriterinin çok sayıda katı kural seviyesi ile güçlendirilmesi,
Borca konu tüm araçların kasko sigortası ile hasar, çalınma ve kayıp riskine karşı 100% koruma altına alınmış olması,
Otosor Otomotiv A.Ş.’nin devir edilen tüm senetlere %100 müşterek ve müteselsil kefaletinin ve ayrıca ciranta sıfatıyla yükümlülüklerinin varlığı,
VDMK yatırımcıları için ek destek bileşeni olarak hizmet verenin toplam havuzun %5 satın alma mekanizması ve %10 toplam havuzu kapsayan
teminat oranı taahhüdü ile güçlendirilmiş yapı,
Türkiye'de varlık izolasyonu ve iflastan kaçınmayı sağlayan mevcut yerel düzenlemeler,
Birbiri ile eşleşen alacaklar ile güçlendirilmiş bağışık ve likit portföy yapısı,
Alacak havuzundaki yoğunlaşma riskini azaltan borçların çok boyutlu profili,
Kefalet haricinde ilave garanti ve sigorta mekanizmasının tesis edilmemesi,
2. el araç pazarında görülen yüksek fiyat dalgalanmalarının sektör yapısını baskılaması,
Rücu tesisinin sadece Fon'un malları ile sınırlı kalıp diğer borçluları kapsamaması,
Yapının belirli oranlarda sabit ve değişken faiz oranı uyumsuzluğuna maruz kalmasıyla baskı altında kalan yayılma seviyesi,
Kurucu ve işlem yöneticisinin analiz kapsamının dışında, fon havuzunun ayrıntılı risk değerlendirmelerinin tarafımızca yapılamaması,
Covid-19 pandemisi ile borç servisinde geçici olumsuzlukların, jeopolitik gerginlik ile birlikte belirsizlikleri artırması.

Esas itibariyle yukarıdaki hususlar kapsamında “Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansmanı Fonu” nun notları aşağıdaki şekilde
oluşmuştur.
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