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TOGG ve Farasis stratejik ortaklık kuruyor

Türkiye’nin ilk elektrikli yerli aracını üretecek olan TOGG ile Amerika menşeili
lityum-iyon akü teknolojisi şirketi Farasis, elektrikli araçlar için akü üretmek üzere
stratejik ortaklık kuruyor. TOGG’un araçlarında kullanılacak aküleri üretmenin yanı
sıra Türkiye ve çevre ülkelerdeki talebi de karşılaması planlanan bu ortaklığın,
2021’de üretime başlaması planlanıyor.

MAN Almanya ve Avusturya’daki tesislerini kapatıyor

Volkswagen Group’a ait, ağır vasıta üreticisi MAN, otobüs ve kamyon ürettiği Steyr,
Avusturya ve Münih, Almanya’daki tesislerini kapatacak. Halihazırda Türkiye’de 317
bin m2’lik üretim tesisi bulunan şirketin, Avrupa’da kapanan fabrikalarındaki
üretimin bir kısmını alternatif ülkelere kaydıracağı ve Türkiye’nin potansiyel ülkeler
arasında yer aldığı biliniyor.

VW Group, Lamborghini’yi halka arz etmeyi planlıyor

Volkswagen Group, iştiraki olan ait lüks otomobil markası Lamborghini’yi halka arz
etmek için yatırım bankalarıyla görüşüyor. Lamborghini’ye daha fazla bağımsızlık
vermek amacıyla yapmayı planladığı bu halka arz sonunda, VW Group şirketin
hissedar olmaya devam etmek istiyor.

Daimler, Star Rent A Car Korea’yı satın aldı

Daimler, Güney Kore menşeili araç kiralama şirketi Star Rent A Car Korea’yı, özel
sermaye fonu Apex’ten satın aldı. Daimler, şirketi Güney Kore’deki iştiraki
Mercedes-Benz Korea Mobility ile birleştirmeyi planlıyor.

Traton, Navistar International’ı satın alıyor

Volkswagen’in iştiraki, ağır vasıta üreticisi Traton, halihazırda %17 hisseye sahip
olduğu ABD menşeili kamyon üreticisi Navistar’ın geri kalan hisselerini satın alıyor.

Traton, 2017’de Kuzey Amerika’daki konumunu güçlendirmek için Navistar’ın %17
hissesini satın almıştı.

Mercedes-Benz, Aston Martin’deki payını %20’ye çıkarıyor

Aston Martin, finansal borçlarını yeniden yapılandırma ve büyüme stratejisini
destekleme kapsamında Mercedes-Benz’den yatırım aldı. Mercedes-Benz, Aston
Martin’e sağladığı finansmanı, 125 milyon İngiliz Sterlini bedelinde sermaye artırımı
ve 2026’da sona eren ve şirketin %5 hissesine tekabül eden varantlardan oluşan
borç enstrümanları ile yapacak.

Aston Martin, 2024/25 yılında 10,000 adet otomobil satmayı ve 2 milyar İngiliz
Sterlini satış geliri elde etmeyi hedefliyor.

Escorts, Kubota’nın Hindistan’daki iştirakinin %40 hissesini
satın aldı

Japonya menşeili tarım makineleri üreticisi Kubota’nın Hindistan iştirakine ait %40
oranındaki pay, Hindistan menşeili holding şirketi Escorts tarafından 12,3 milyon
ABD Doları karşılığında satın alındı.

İki şirket arasındaki ortaklığı güçlendirmek adına gerçekleştirilen satın alma
işlemlerinin sonucunda Kubota, büyüyen Hindistan pazarındaki pazar payını ve bu
bölgeye yaptığı ihracatı arttırmayı planlıyor.

Flabeg, Cordet Capital Partners tarafından satın alındı

Özel sermaye fonu Sun European Partners’ın portföy şirketi, Almanya menşeili
otomotiv ayna üreticisi Flabeg, İngiltere menşeili yatırım şirketi Cordet Capital
Partners tarafından satın alındı. Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Macaristan ve
ABD’de üretim tesisleri bulunan ve 1,100 çalışanı bulunan Flabeg, Mayıs 2020’de
iflas ertelemeye başvurmuştu.

Callista, Nabtesco’nun ITG iş kolunu satın aldı

Alman özel sermaye fonu olan Callista, Alman menşeili otomotiv kompresör
üreticisi Nabtesco’nun ITG iş kolunu satın aldığını açıkladı. 85 çalışana sahip
Nabtesco ITG’nin, 2019 yılında 13 milyon Avro ciro elde ettiği biliniyor.
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