Sektörel Bilgilendirme Raporu: Otomotiv Tedarik Sanayi

Lider Kauçuk ve Sızdırmazlık Profilleri Üreticisi Cooper Standard’ın Hindistan ve
Avrupa Faaliyetlerinin Bir Kısmını, Mutares Özel Sermaye Fonu’na Satışı
Haziran 2020

Ebulula Mardin Caddesi | Gül Sk.| Maya Park Tower 2 | No:2/1 Akatlar | Istanbul | Turkey | Tel: +90 212 215 5240 | www.odinfinancial.com

Cooper Standard, Hindistan ve Avrupa faaliyetlerinin bir kısmını Mutares’e sattı
İşleme Genel Bakış
•

•

•
•

8 Mayıs 2020 – Mutares, Cooper
Standard’a ait sızdırmazlık ve kauçuk
akışkan transfer sistemleri
faaliyetlerinin bir kısmını satın
alacağını duyurmuştur, ilgili haberde
işlem değeri açıklanmamıştır.
Satın alma işlemi, Polonya, İtalya,
İspanya ve Hindistan’da, yaklaşık
2.500 çalışan ile yürütülen
faaliyetleri kapsamaktadır.
İlgili varlıklara ait 2019 yılı cirosu 180
milyon Avro seviyesindedir.
2020’nin ikinci çeyreğinde rekabet onayı sonrasında kapanması öngörülen
işlem kapsamına:

✓ Polonya ile İspanya’da bulunan, ve dünyanın önde gelen otomotiv
OEM’lerine hizmet veren 3 akışkan transfer sistemi üretim tesisi;
✓ İtalya’da bulunan, ve Avrupa’daki üretim tesislerine özel sızdırmazlık
ürünleri üreten ve tedarik sağlayan 1 tesis;
✓ Hindistan’da bulunan, sızdırmazlık çözümleri, yakıt ve fren sistemleri
alanlarında otomotiv sektörünün önemli tedarikçilerinden biri haline gelmiş
7 tesis dahildir.

Hedef Şirket
•

ABD merkezli Cooper Standard, otomotiv sektöründe
lider sızdırmazlık ve kauçuk parça tedarikçisidir.

•

21 ülkede faaliyet gösteren ve yaklaşık 28.000 çalışanı bulunan Cooper
Standard’ın 16 ülkede 78 tesisten oluşan bir üretim ağı bulunmaktadır.

•

Şirketin 2019 cirosu 3,1 milyar1 ABD Doları’dır; satışların coğrafi kırılımı ise %53
Kuzey Amerika, %28 Avrupa, %16 Asya ve %3 Güney Amerika olarak
gerçekleşmiştir.

•

Cooper Standard’ın global müşteri portföyü içinde otomotiv şirketleri (Ford, GM,
FCA, PSA ve VW gibi) ve diğer pazarlar (Boeing, 3M gibi) bulunmaktadır.

•

Şirket, üç ana bölümde faaliyet göstermektedir:
2019 Cirosu1
(milyar ABD Doları)

Pazar
Payı

Pazar
Pozisyonu

Sızdırmazlık

1,5

%18

#1

Yakıt ve Fren Sistemleri

0,7

%16

#2

Akışkan Transferi

0,6

%11

#3

Bölüm

Satın Alan
•

Mutares otomotiv başta olmak üzere ağır ve hafif
sanayi sektörlerinde gelişme potansiyeli gösteren
şirketlere yatırım yapan Almanya menşeili bir özel sermaye fonudur.

•

2019 cirosu 1 milyar EUR olup, 13 farklı portföy şirketinde yaklaşık 6.500 personeli
bulunmaktadır.

•

Genellikle limitli kar üreten veya zarar eden şirketlerin yanı sıra, grubun ana iş
kolları haricindeki iştiraklerini satın alarak yeniden yapılanmayı hedefler.

•

Hedef sektörleri;

İşlemin Önemi
•1 Mutares’in kauçuk parça üreticisi iştiraki olan Elastomer ile satış, operasyonlar
ve yönetim başlıkları altında sinerji yaratacağı öngörülmektedir.
•2 Mutares, otomotiv sektöründe toplamda 6 portföy şirketine ulaşarak, Avrupalı
fonlar arasında otomotiv tedarik sanayiine en fazla yatırım yapan özel sermaye
fonu unvanını pekiştirmiştir.
•3 Fonun otomotiv yatırımlarıyla ilgilenmeye devam ettiği bilinmektedir.
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1. Ortak girişim (JV)’den kaynaklanan 300 milyon ABD Doları ciroyu içermektedir
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