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Almanya menşeili Özel Sermaye Fonu Mutares, Temmuz
ayında iki satın alma gerçekleştirdi

1. Mutares’in portföy şirketi olan İtalya menşeili kablo üreticisi Plati, Nexans’ın
Almanya’daki metalürji işini satın aldı. Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 60 bin ton
olan ve oksijensiz bakır çubuk ve tel üreten işkolu, Plati’nin büyümesi için
stratejik önem arz ediyor.

2. Mutares, NCC’nin İsveç ve Finlandiya yol hizmetleri işini satın aldı. Yaklaşık 120
mn Avro cirosu bulunan işkolunun satın alma işleminin 2020’nin üçüncü
çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Bu işlem Mutares’in 2020’de
gerçekleştirdiği altıncı işlemdir.

Hyundai, General Motors’un Rusya’daki üretim tesislerini
satın aldı

Hyundai’nin Rusya’daki iştiraki, General Motors Auto’nun St. Petersburg’da bulunan
üretim tesislerinin %95’ini satın aldı. 2008’de faaliyete geçen ve bu tarihten itibaren
yaklaşık 300 mn ABD Doları yatırım alan tesislerin faaliyeti 2015’te durdurulmuştu.

İsveç menşeili akü üreticisi Northvolt, 1,6 milyar ABD Doları
borç finansmanı aldı

İsveç’in önde gelen lityum iyon akü üreticisi Northvolt, Avrupa akü pazarında %25
paya sahip olma hedefi doğrultusunda toplam 1,6 milyar ABD Doları borç
finansmanı aldı. Aldığı fonu yeni tesislere ve Ar-Ge’ye yatırmayı planlayan şirket,
Asyalı oyuncuların Avrupa’daki en büyük rakibi olmayı hedefliyor.

ZF, Ibeo’daki %40 hissesini satmayı planlıyor

Yaklaşık 450 çalışanı bulunan Ibeo, otonom araçlar için önemli bir teknoloji olan
LIDAR üretimi gerçekleştirmektedir. Negatif nakit akımı yaratan şirketin
değerlemesinin benzer şirketlere oranla daha düşük olacağı, ve yaklaşık 100-200
milyon Avro aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Invicta Holdings, 4 iştirakini CNH Industrial’a sattı

Güney Afrika menşeili endüstriyel ekipman üreticisi Invicta Holdings, Güney
Afrika’da bulunan dört şirketini, 36 milyon ABD Doları karşılığında global tarım ve
endüstriyel makine üreticisi CNH Industrial’a sattı. Satışa konu olan şirketlerin
değerlemesi 6,1x FAVÖK çarpanı üzerinden hesaplandı. CNH Industrial’ın Afrika
pazarına direkt satış yapma hedefi kapsamındaki satışa konu olan şirketler arasında;

• Tarım makinesi ve endüstriyel ekipman yedek parçaları distribütörü Lanboupart,

• Traktör, biçme makinesi gibi tarım makinelerinin distribütörü Northmec,

• İnşaat ve kazı makinesi ile bu araçların yedek parça distribütörü CSE,

• Tarım makineleri yedek parça üreticisi NHSA Agricultural Parts bulunuyor.

Honda Türkiye’deki fabrikasının satışı için alternatifleri
değerlendiriyor

Global yeniden yapılanması kapsamında Türkiye operasyonlarını Eylül 2021’e kadar
sonlandırmayı planlayan Honda, yıllık 50 bin araç üretim kapasiteli tesislerinin,
üretim ekipmanları dahil, satışı için çalışmaları başlattı.

Elektrikli araç şirketi Xpeng, 500 mn ABD Doları yatırım aldı

Alibaba'nın eski yöneticisi He Xiaopeng'in kurucu ortaklarından olduğu, Çin
menşeili elektrikli araç şirketi Xpeng, C Serisi yatırım turunda 500 mn ABD Doları
yatırım aldı. Yatırım turuna katılan şirketler arasında Sequoia, Xiaomi ve Foxconn
bulunuyor.

Faurecia, Kanada menşeili araç içi görüntüleme sistemleri
üreticisi IRYStec Software’i satın aldı

Sürücünün görüşüne göre özelleştirilebilen görüntüleme ve aydınlatma çözümleri
sunan IRYStec Software, %30’a kadar daha parlak ve kontrastlı görüntülemenin
yanı sıra %30’a kadar enerji ve termal ısıtma tasarrufu sağlıyor. Faurecia, bu yatırım
ile, 2018’den bu yana otomotiv teknolojileri alanındaki 10. yatırımını gerçekleştirdi.


