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Koreli Castec, Çin’deki iştirakini 10,9 milyon ABD Doları
karşılığında devretti

Kompresör ve krank mili üreticisi Castec, Çin’in Habei kentindeki iştirakini 10,9
milyon ABD Doları’na adı açıklanmayan bir Çinli yatırımcıya devretti.
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Volkswagen, ABD merkezli yenilikçi katı hal batarya üreticisi
QuantumScape’e ilave 200 milyon ABD Doları yatırım yaptı

Lityum Ion bataryalara kıyasla daha az yer kaplayan ve daha verimli enerji
depolama sağlayan Solid-State batarya girişimi QuantumScape, yatırımcısı
Volkswagen’den 2018’de temin etmiş olduğu 100 milyon ABD Doları’na ilave olarak
2020 Haziran’da ek 200 milyon ABD Doları yatırım aldı.

2018 yılından bu yana gerçekleşen en büyük satın alım işlemi:
WABCO’nun çoğunluk payları ZF tarafından 7 milyar ABD
Doları hisse değeri karşılığında satın alındı

2019 Mart ayında dev satın alım için yapılan 7 milyar ABD Dolar’lık teklif sonrası
yürütülen kapanış işlemleri 2020 Mayıs ayı itibarıyla sonuçlandı. İlerleyen dönemde
WABCO, ZF’nin Ticari Araç Kontrol Sistemleri çatısı altında bağımsız bir iş birimi
olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Kapanış tarihi itibarıyla son 12 aylık cirosu 3,2
milyar ABD Doları olan WABCO, otobüs, kamyon ve treyler gibi ağır ticari araçların
emniyetini, verimliliğini ve dijital hizmet teknolojilerini geliştiren, dünya çapında
fren kontrol sistemleri tedarikçisidir. Bu işlem, 2018 yılından bu yana global
otomotiv tedarik sanayiinde gerçekleşen en büyük satın alım işlemidir.

Belron, ATU’nun oto cam iş kolunu satın almak için rekabet
kurumuna başvuru yaptı

Belçikalı otomobil distribütörü D'Ieteren Group’un iştiraki olan Belron, Auto-Teile-
Unger Handels (ATU)’nun oto cam iş kolunu satın almak için rekabet kurumuna
başvuruda bulundu. ATU’nun hissedarları arasında Fransız Mobivia (çoğunluk) ve
Michelin (azınlık) yer almaktadır.

Lider kauçuk ve sızdırmazlık profil üreticisi Cooper Standard,
Hindistan ve Avrupa faaliyetlerinin bir kısmını, Mutares Özel
Sermaye Fonu’na sattı

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. Mutares, otomotiv sektöründe toplamda 6 portföy şirketine
ulaşarak, Avrupalı fonlar arasında otomotiv tedarik sanayiine en fazla yatırım yapan
özel sermaye fonu unvanını pekiştirmiştir.

PSA, elektrikli güç üretim ve aktarım organları üreticisi Punch
Powertrain’le ortak girişim kurmak için anlaşma imzaladı

Elektrikli ve mild hybrid motor alanındaki gelişmeler ışığında, Punch Powetrain DT2
çift kavramalı şanzıman yatırımlarına PSA ortaklığı ile hız kazandırmayı hedefliyor.
Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi PSA, 70 milyon Avro karşılığında
Punch Powertrain’le kurulacak Ortak Girişim’de %39 hisseye sahip olacak.

Bridgestone, Alman REIFF Reifen und Autotechnik’i İngiliz
Fintyre’dan açıklanmayan bir bedel üzerinden satın aldı

Satış işlemi kapsamına REIFF’e ait 42 adet dükkan, REIFF’in kendi markalı ürünleri
(REIFF, Netto, ABS) ve bir adet lastik kaplama tesisi dahildir. 500 çalışanı bulunan
REIFF’in, işlem öncesinde mali sıkıntı içerisinde olduğu bilinmekteydi.

Tayvanlı Pau Jar Group, Marelli’nin Taiwan Calsonic’teki
%21,84 hissesini açıklanmayan bir bedel üzerinden satın aldı

Araç içi klima ve havalandırma plastik parça üreticisi Taiwan Calsonic’in azınlık
hisselerinin satın alımı için Pau Jar Group başvuruları yapmıştır.
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