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A.P. Moller Danimarka merkezli plastik gıda ambalaj üreticisi Faerch
Plast’ı satın aldı
A.P. Moller, Faerch Plast’ın sahibi Amerika merkezli özel sermaye fonu Advent
International’a satın alım işlemi karşılığında 1,9 milyar Avro ödeyeceğini açıkladı.
Kasım 2020’de Fransa merkezli Sirap’a ait gıda ambalaj iş kolunu satın alan Faerch
Plast, çalışan sayısını 1.400’den 2.400’e, toplam fabrika sayısını da 12’den 17’ye
çıkarmıştı. 2017 yılında, İsveç merkezli özel sermaye fonu EQT Partners’tan Faerch
Plast’ı satın alan Advent, son 3 senede Faerch Plast’ın cirosunu %60 artırdı ve
2020 yılında cironun yaklaşık 500 milyon Avroya ulaşması beklenmektedir.

Blackstone, Hindistan merkezli cam ambalaj üreticisi Piramal Glass’ı
satın aldı
Blackstone, satın alım işlemi karşılığında Piramal’ın sahibi Ajay Primal’e 150 milyon
ABD Doları koşullu olmak kaydıyla toplam 1 milyar ABD Doları ödeyeceğini
açıkladı. Blackstone, bu işlem ile birlikte mevcut portföy şirketlerini çeşitlendirmeyi
ve Piramal Glass’ın müşteri grubuna erişim sağlamayı amaçlamaktadır. Cam
ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Piramal Glass; ilaç, kozmetik, gıda ve içecek
sektörlerine cam ambalaj çözümleri sunmaktadır. Şirketin mevcut müşteri
portföyünde Coty, L’Oreal ve Diageo gibi dev isimler yer almaktadır.

Brezilya merkezli yatırım şirketi BW Gestao de Investimentos, cam
ambalaj üreticisi Verallia’nın %10’luk hissesini satın aldı
Verallia’nın sahibi Amerika merkezli özel sermaye fonu Apollo Global
Management, cam ambalaj sektöründe faaliyet gösteren portföy şirketinin
%10’luk payının satılmasına ilişkin sözleşmeyi imzaladı. BW Gestao, bu işlem
karşılığında toplam 419 milyon ABD doları ödeyecek. 11 ülkede, 43 üretim
tesisine sahip olan Verallia, yılda yaklaşık 16 milyar adet cam şişe ve kavanoz
üretimi gerçekleştirmektedir. Şirketin 2020, yılını 2,5 milyar Avro gelir ile
kapatması beklenmektedir.

Avusturya merkezli kağıt ambalaj devi Mayr-Melnhof, Finlandiya
merkezli Kotkamills’i satın aldı
Mayr-Melnhof, işlem karşılığında Kotkamills’in sahibi Finlandiya merkezli özel
sermaye fonu MB Funds’a 425 milyon Avro ödeyecek. Kotkamills, plastik
içermeyen ve tamamen geri dönüştürülebilir katlamalı karton ürünleri (“FBB”),
yemek servis karton ürünleri (“FSB”) ve kereste ürünleri üretmektedir. MayrMelnhof, bu işlem ile birlikte Avrupa’daki FBB ve FSB ürünleri pazar payını
büyütmeyi ve sektördeki önemli konumunu sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır.

Belçika merkezli bira üreticisi AB InBev, ABD’deki metal şişe
fabrikalarının %49,9’unu Apollo Global Management’a sattı
İşlem yaklaşık 3 milyar ABD dolarına mal olurken AB InBev, fabrikaların
operasyonel kontrol haklarını ve müşteri ilişkilerini işlem sonunda elinde
tutacağını bildirdi. AB InBev, bu işlem ile uygun kaldıraç oranıyla mevcut
borçlarını ödemeye ilişkin bir adım attığını açıkladı. Apollo Global Management
ise, bu işlem ile birlikte uzun vadeli ve istikrarlı nakit akışına sahip, yüksek kaliteli
varlıklara yatırım yaptığını belirtti.

Stora Enso, İsveç’teki 5,2 bin hektarlık orman alanını, İsveç
merkezli özel sermaye fonu Silvestica Green Forest AB’ye sattı
Stora Enso, bilançosunda yer alan orman alanlarını optimize etmek ve ana
faaliyetleri kapsamında artık ihtiyaç duymadığı varlıklar üzerinden kazanç
sağlamak amacıyla bu işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı. İsveç’in güneyinde kalan
alan, Stora Enso’ya ait toplam orman alanlarının %0,5’ine tekabül etmektedir ve
diğer orman alanlarına uzaklığı sebebiyle limitli operasyonel verimlilik katkısı
vermekte olduğu belirtilmiştir. İşlem, yaklaşık 90 milyon Avro’ya mal olurken,
Stora Enso’nun UFRS standartları üzerinden yaklaşık 30 milyon Avro kar elde
edeceği bildirildi.

Özel sermaye fonu Investindustrial, İtalya merkezli kapak üreticisi
Guala Closures hisselerinin %96’sını satın aldı
İngiltere merkezli özel sermaye fonu Investindustrial, Guala Closures’ın %96’lık
hissesi için toplam 1.3 milyar ABD doları ödeyecek. Meşrubat, şarap, su, yağ ve
ilaç şişeleri için alüminyum ve plastik kapaklar üreten Guala Closures’ın 2020
yılını, 600 milyon Avro gelir ile kapatması beklenmektedir.

PepsiCo, AB ülkelerinde işlenmemiş plastik
kullanımını azaltmak istiyor
Meşrubat devi PepsiCo, 2022’ye kadar 9 AB ülkesinde kullanılan
pet şişelerin tamamının, geri dönüştürülebilir plastikten
üretileceğini açıkladı. Şirket, bu adım ile birlikte, işlenmemiş
plastik kullanımını azaltmayı ve geri dönüştürülebilir plastik
ürünlerine olan farkındalığı artırmayı hedeflediğini belirtti.

Nestle ve Carrefour, Fransa’da tekrar kullanılabilir
kaplar sunmaya hazırlanıyor
Nestle, Fransız perakende devi Carrefour ile birlikte, geri
dönüşüm ve sürdürülebilir teknoloji üretim şirketi Loop ile bir
ortaklık anlaşması imzalandığını duyurdu. Bu anlaşma ile birlikte
Nestle’ye ait Nesquik ürünleri, Carrefour mağazalarında, eticaret platformu üzerinden, plastik bazlı gıda ambalaj ürünleri
yerine yeniden kullanılabilir paslanmaz çelik kaplar ile birlikte
sunulacak. Uygulamanın 2020 sonunda Paris’teki 10 Carrefour
marketinde başlaması ve 2021’de Fransa’nın diğer şehirlerinde
de devam etmesi bekleniyor.

Keurig Dr Pepper, geri dönüşüm tesislerindeki atıkları
yapay zeka kullanarak tespit edecek
Meşrubat devi Keurig Dr Pepper, endüstriyel yapay zeka şirketi
AMP Robotics ile anlaştığını duyurdu. AMP’ye ait yapay zeka
sistemleri, Dr Pepper geri dönüşüm tesislerine entegre edilecek
ve tesis içerisinde yer alan ürünler ve atıklar, otonom olarak
tespit edilerek ayıklanabilecek ve kullanılabilir ürünler, üretim
bandına dahil edilecektir.

Amcor, geri dönüştürülebilir shrink paketleme ürünü
Eco-Tite’ı Avrupa’da piyasaya sürdü
Eco-Tite, taze ve işlenmiş et, tavuk ve peynir ürünlerinin
paketlenmesinde kullanılabiliyor. Raf ömrü ortalama shrink
paketleme ürünlerinden uzun olan Eco-Tite, sürdürülebilirliği ve
gıda güvenliğini artırmak için tasarlandı. Eco-Tite, mevcut
polietilen
plastik
geri
dönüşüm
tesislerinde
geri
dönüştürülebiliyor.

Coca-Cola ve Carlsberg, tamamıyla odun liflerinden
üretilmiş şişe prototiplerini tanıttı

Coca-Cola, alüminyum ve cam kullanılarak üretilen ambalaj
ürünlerinin doğaya verdiği zararı göz önünde bulundurarak,
gelecekteki ambalaj ürün üretiminin geri dönüştürülebilir
olacağını ve odun lifleri kullanılarak gerçekleştirileceğini açıkladı.
Coca-Cola, 2030 yılına kadar sattığı her ürün için bir ambalaj
ürünü geri dönüştürmeyi hedefliyor. Carlsberg, %100 geri
dönüştürülebilir kağıttan üretilen iki farklı şişe prototipini tanıttı
ve 2030 yılına kadar karbon ayak izini %30 azaltmayı
hedeflediğini belirtti. Coca-Cola ve Carlsberg için hazırlanan
prototipler, kağıt şişe üreticisi Paboco tarafından tasarlandı.
Bültenimizde bulunan haberlerle ilgili kaynaklara ulaşmak için ilgili haberlerin yanında bulunan karekodlardan
yararlanabilirsiniz.
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