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Elektrikli araç şirketi Xpeng, NYSE’de halka arz yaptı
Çin menşeili elektrikli araç şirketi Xpeng, 26 Ağustos’ta NYSE’de halka arz yaptı.
Temmuz 2020’de gerçekleştirdiği C serisi yatırım turunda yaklaşık 500 milyon ABD
Doları yatırım alan şirketin yatırımcıları arasında Sequoia, Alibaba ve Xiaomi gibi
şirketler bulunuyor.

İsveç otomotiv teknoloji şirketi Veoneer, ABD’deki fren
kontrolü işini ZF’e sattı
2019 başında fren kontrolü işinin stratejisini yeniden değerlendiren Veoneer, Şubat
2020’de bu işkolunun Japonya ve Çin’deki operasyonlarını sattı. ABD’deki işkolunu
1 ABD Doları hisse değeri karşılığında ZF’e satan Veoneer, negatif nakit yaratan
şirketin nakit kaybını azaltmaya çalıştığını açıkladı.

Honda ve Nissan, Japon hükümeti tarafından önerilen
birleşme işlemini reddetti
Nissan’ın Renault ile yaptığı stratejik ortaklığın kötü gitmesi sebebiyle Japon
hükümeti tarafından önerilen Honda-Nissan birleşmesi, her iki şirket tarafından da
reddedildi. Honda ve Nissan’ın farklı iş modellerine sahip olması nedeniyle,
birleşmenin bir avantaj sağlamayacağı düşünülüyor.

Continental ve Aft Automotive stratejik ortaklık anlaşması
imzaladı
Continental ve Aft Automotive, hibrit ve elektrikli araçlar için yüksek performanslı
plastikten üretilmiş bağlantı elemanları üretmek üzere 50/50 stratejik ortaklık
anlaşması imzaladı. İki şirket 2016'dan beri soğutma devresini ve şarj havası
soğutucusunu motor bölmesindeki ünitelere bağlayan özel bağlantı elemanları
geliştiriyor. Yeni şirketin fabrikasının Almanya’da kurulacağı ve 2022 sonuna kadar
üretime başlayacağı planlanıyor.

Leoni, kablo iş kolunun yatırımcılar tarafından ilgi gördüğünü,
ve bir kısmını satmayı düşünebileceklerini açıkladı
COVID-19 sürecinden oldukça etkilendiklerini açıklayan şirket CEO’su Aldo Kamper,
müşterilerinin üretimlerinin Nisan’dan beri arttığını, ancak 2020’nin zor bir yıl
olacağını düşündüklerini açıkladı. Dolayısıyla, yatırımcılar tarafından ilgi gören
Leoni’nin kablo işinin bazı iştiraklerinin doğru fiyata satılabileceğini açıkladı.

Hindistan menşeili Eicher Group, Volvo Buses India’nın
tamamını satın aldığını açıkladı
Motosiklet ve ticari araç üreticisi Eicher Group ile Volvo’nun stratejik ortaklığı
sonucunda kurulan VECV, Volvo Buses India’nın tamamını satın alıyor. İki şirketin
otobüs işleri birleştirilerek, hem Eicher, hem Volvo markalı otobüslerin üretimini ve
satışı gerçekleştirilecek. VECV, premium otobüs markası olan Volvo otobüslerini de
portföyüne ekleyerek, birçok farklı müşteri segmentine hitap edebilecek.

Hırvat otomotiv yedek parça şirketi Tokic, Slovenya menşeili
otomotiv lastik ve yedek parça şirketi Bartog’u satın aldı
Slovenya’nın lider lastik ve otomotiv yedek parça üreticisi Bartog, Tokic tarafından
satın alındı. 25 yıldır faaliyet göstermekte olan Bartog’un yaklaşık 60 milyon Avro
satış geliri bulunuyor. Toplam 36 satış noktası bulunan şirketin, aynı zamanda tamir
ve bakım hizmeti sunduğu 67 adet atölyesi bulunuyor.

D’Ieteren COVID-19 sürecinin satın alım fırsatları ortaya
çıkarmasını umuyor
Belçika menşeili otomobil distribütörü ve oto cam distribütörü Belron’un sahibi
D’Ieteren, COVID-19 sürecinde uygun satın alım fırsatlarının ortaya çıkmasını
umuyor. Uzun bir süredir yatırım yapmak için birçok şirket ilgilemiş olan
D’Ieteren’in yatırım yapmak için yaklaşık 1,5 milyar Avro kaynağı bulunuyor.
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