SİGMA FİNANSAL DANIŞMANLIK
Firmamız Hakkında

Biz Kimiz?
Biz Kimiz; Uluslararası piyasalardaki ortaklarımızla, gelişmekte
olan pazarlarda finansal danışmanlık ve aracılık hizmetleri
sunuyoruz. Temel çalışma alanlarımız finansman temini,
yeniden yapılandırmalar, köprü finansmanları, gayrimenkul
değerlendirmeleri, kurumsal finansman şirketlerine ve
uluslararası finans piyasalarına erişim sağlamaktır…

Firmamız Hakkında

Biz Neler Yapıyoruz?
Ticaret Finansmanı
İhracatta Yapılandırılmış Ticaret Finansmanı:
İhraç ettiğiniz firmanın sigorta kontrolü
yapılarak sağlanan finansmandır.
İthalat Finansmanı: Sipariş aşamasından
teslimata kadar geçen sürenin finanse
edilmesidir.
İhracat Finansmanı: Sipariş aşamasıyla
başlayıp, tedarik süreci ile birlikte teslimata
kadar geçen sürenin finanse edilmesidir.

Kredi Sigortalı İşlemler: İç ve dış ticaret
alanında tahsilatların sigortalanması ve sigortalı
tahsilatın fonlanması işlemleridir.
Seküritizasyon: CAA3 rate seviyesi ve üzeri, 5
milyon $ ve üzeri, yedi yıla kadar olan cari
alacaklarınız karşılığında sağlanan kredidir.
Avantajları; genellikle daha düşük fon maliyeti
oluşmasını, likidite maksimizasyonunu,
finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesini ve
risk azaltmayı sağlar.
FORFAITING: Vadeli Akreditif ve Avalli Senet
ve Alacakların gayrikabili rücu devridir.

Stok Finansmanı: İthalat ve ihracat için gerekli
hammaddenin bir antrepoda azami bir yıla
kadar tutulmasıdır.

İşletme Sermayesi: Üretim veya ticari amaçlı
nakit ihtiyaçların karşılanması için azami bir yıl
vadeli pre-finansmandır.

Akreditif (LC) Finansmanı: 24 aya kadar sipariş
akreditiﬂer karşılığı; peşin akreditif açma, nakit
avans veya iskonto modelleridir.

Emtia Finansmanı: Üretim programındaki
emtianın azami üç yıllık üretim veya satışının
finansmanıdır.

İslami Ticaret Finansmanı: Murabaha stok
finansman türleridir.
Açık Hesap Finansmanı: İthalat veya
ihracatların bir yıl vadeye kadar, teminatsız açık
hesap olarak alım için yapılan finansmandır.

Proje Finansmanı
Gayrimenkul satın alma ve geliştirme için
köprü kredileri (Türkiye hariç).
Türkiye gayrimenkul projeleri için hasılat
paylaşımı modelinde finansman ortağı
bulunması.
Ticari gayrimenkuller için banka garantisi şartlı
Sell&Lease Back modeli yatırımcı bulunması.
Teminat mektubu karşılığı Proje Finansmanı.
Enerji Projeleri için Proje Finansmanı.
Enerji projelerine yatırımcı ortak bulunması.
Yatırım Projesi Kredileri.

Alternatif Finansal İşlemler
Hisse Senedi Kredisi

Satınalma Birleşme Danışmanlığı

Londra Gayrimenkul Piyasası Finansmanı
Fonlama Danışmanlığı

Sermaye Benzeri Kredi Danışmanlığı
Sıkıntılı Varlık (Distressed Asset) Fonlama

Tahvil ve Sukuk Yatırımları Danışmanlığı
Yapılandırma ve Refinansman Danışmanlığı
Fintech Yatırımları Fonlama Danışmanlığı
Halka Arz Öncesi Danışmanlığı
Algoritmik Trading Danışmanlığı
Crypto Currency Danışmanlığı
Yabancı banka limitleri: İsviçre ve Hollanda’da
yabancı bankalarda hesap açma ve limit tahsis
etme danışmanlığı.
Sendikasyon Finansmanı
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