
Hyundai, GM'nin St.Petersburg'daki fabrikasını satın aldı

Hyundai, GM’nin St Petersburg’un Shushary bölgesindeki fabrikasının satın alımı
için anlaşmayı imzaladı. 2008 yılında açılan, GM’nin yaklaşık 300 milyon ABD Doları
yatırım yaptığı ve yıllık 100.000 adet araç üretim kapasitesi hedefiyle kurulan
fabrika, GM'nin Rusya'da ticari yeniden yapılanma kararını açıklamasının ardından
1 Temmuz 2015'te faaliyetlerini durdurmuştu.

Relais Group, İsveçli Strands Group’u satın aldı

İskandinav otomotiv satış sonrası pazarının önde gelen oyuncularından olan Relais
Group, İsveç menşeili otobüs ve kamyon aydınlatma parçaları üreticisi Strands
Group’u 17,8 milyon Avro şirket değeri üzerinden devralmak için anlaşma imzaladı.
Relais Group, 2020 yılının Şubat ayında benzer bir oyuncu olan İsveçli Tunga Delar
Sverige’nin %95 hissesini 15 milyon ABD Doları karşılığında satın almıştı.

Addtech, İsviçre menşeili OF-Beteiligungs’u satın aldı

İsveçli teknoloji grubu Addtech, özel araçlar için sürücü koltukları ve güç üretme ve
aktarma aksamları üreticisi İsviçre menşeili OF-Beteiligungs’u iştirakleriyle beraber
açıklanmayan bir bedele satın aldı. OF Grubu 35 çalışanıyla yaklaşık 16 milyon Avro
ciroya sahiptir.

FCA, Tychy Polonya fabrikasında yeni stratejik yatırımlar
yapacak

Fiat Chrysler Automobiles, hibrit ve elektrikli Jeep, Fiat ve Alfa Romeo üretmek için
Polonya'daki fabrikasını modernize edecek. Fabrika şu anda Fiat 500 ve Lancia
Ypsilon mini arabalarını üretiyor. Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin,
FCA'nın 755 milyon zloti (204 milyon ABD Doları) yatırım yapacağını söyledi.

Jeco, 1 Nisan 2021'de hisse takası yoluyla Denso tarafından
tamamen satın alınacak

Japonya merkezli araç parçası üreticisi olan Denso Corporation, arabalar için saat,
klima paneli ve sensör üreticisi Jeco’nun halihazırda %35,21’ine sahip olmakla
beraber geriye kalan hisseleri, hisse takası yoluyla tamamen satın alacak. İşlemde
yeni hisse çıkarılmayacak ve mevcut şirket hisseleri kullanılacaktır. Jeco’nun Mart
2020 itibarıyla son 12 aylık cirosu 249 milyon ABD Doları seviyesindedir.
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Daimler'in SMART Hambach fabrikasını Ineos satın alındı

Küresel petrokimya grubu olan Ineos, Daimler’in Hambach fabrikasını satın aldı.
Ineos bu girişimi sayesinde Grenadier adını verdiği modeli 2021 yıl sonundan
itibaren satışa sunmaya başlayacak. Daimler’in daha önce, yeniden yapılandırma
kapsamında söz konusu fabrikayı kapatmayı öngördüğü açıklanmıştı. Satın alım
neticesinde fabrika çalışmaya devam edecek ve 1.600 çalışanın işleri korunmuş
olacak. Fabrika, 20 yılı aşkın süredir Daimler küresel üretim ağının bir parçasıydı.

Beinbauer Grubu döküm şirketi Walter Hundhausen’ı devraldı

Avrupa'da ticari araç endüstrisi için işlenmiş döküm parçaların önde gelen
tedarikçilerinden biri olan Beinbauer Group, Walter Hundhausen GmbH'nin tüm
ticari faaliyetlerini devraldı. Hedef Şirket, Nisan 2020 de iflas erteleme sürecinde
olduğunu açıklamıştı.

Alman şirketin devri, 2021'in ilk çeyreğinde ilgili makamların onayına bağlı olarak
gerçekleşecektir. Satıcı ve alıcı taraflar, satın alma fiyatı ve anlaşmanın ekonomik
çerçevesi hakkında açıklamama yapmamayı tercih etti.

Shandong Lichi’nin %32’sini Qingdao Fulu alıyor

Loncin Motor, Shandong Lichi’deki %32 hissesini Qingdao Fulu Investment
Holding Group’a 47 milyon ABD Doları karşılığında satmak için anlaşma imzaladı.

Shandong Lichi New Energy Techonology, elektrikli araç üreticisi, 2019 yılında 489
milyon Yuan gelir ve 101,5 milyon Yuan zarar bildirdi.

Loncin Motor ayrıca, Shandong Lichi New Energy Technology'de kalan% 19 hisseyi,
otomobil sektörüne yatırım yapan özel şirket olan Qingdao Fulu Investment Holding
Group'a devretmeyi planlıyor.

Soosan, Doosung Motor’un %74’ünü satın aldı

Güney Kore menşeili ağır ekipman ve araç üreticisi Soosan Heavy Industries, Güney
Kore menşeili özel araç üreticisi Doosung Motor’un %74 hissesini 37,3 milyon ABD
Doları karşılığında satın aldı.

Accursia Capital, GA Actuation Systems’i JAEDO’dan satın aldı

Premium OEM’ler için seri üretici konumunda olan GA Actuation Systems’in ana
ürünleri arasında otomotiv, havacılık ve diğer endüstriyel müşteriler için kablo
sistemleri, el freni ve pedal sistemleri yer almaktadır. Şirket 150 çalışanıyla 30’dan
fazla patente sahiptir.

Otomotivde dev birleşmeye Avrupa Birliği’nden onay çıktı;
FCA ve PSA’nın birleşmesiyle Stellantis kurulacak

Avrupa Birliği (AB), Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen
markalarının bağlı bulunduğu PSA'nın yaklaşık 52 milyar ABD dolarlık birleşme
işlemine onay verdi. 14 farklı markayı bir çatıda buluşturan birleşme sonrası,
Stellantis’te Agnelli ailesinin %14,4, Peugeot ailesinin %7,2, Fransız Hükümeti’nin
%6,2, Dongfeng Motor Group’un %4,5 ve diğer grupların yaklaşık %5 oranlarında
hisse sahibi olacağı açıklanmıştır. Stellantis hisselerinin serbest dolaşım oranın
yaklaşık %63 olması beklenmektedir. PSA’nın %46’sına sahip olduğu Faurecia’nın
%7’sini özel yatırımcılara satmıştır. Bu işlemden elde edilen 308 milyon Avro ve
geriye kalan %39’luk hissenin Stellantis ortaklarına dağıtılması planlanmıştır.

Collective Growth, ters devralma işlemi ile Innoviz’i satın aldı,
birleşme sonucu şirket NASDAQ altında halka açılacak

İsrail merkezli LiDAR sensörleri ve algılama yazılımı üreticisi Innoviz, yaklaşık
1 milyar ABD doları şirket değeri üzerinden, Collective Growth (SPAC) öncülüğünde
350 milyon ABD doları sermaye artışı gerçekleştirmiştir. İşlem sonrası kurucu
hissedarların payı %71 olmuştur.

Dexko’nun iştiraki AL-KO, Nordelettronica’yı satın aldı

AL-KO, açıklanmayan bir bedel karşılığında otobüs ve karavanlara yönelik
elektronik ve akıllı sistemler üreticisi İtalya menşeili Nordelettronica’yı satın aldı.
İşlem, AL-KO'nun elektronik bileşenler konusundaki yetkinliğini artıracak ve
büyüme stratejisine katkı sunacaktır. AL-KO, treyler ve şasi tertibatlarında dünyanın
önde gelen şirketlerinden DexKo Global Inc.’in iştirakidir.

Lightning e-motors, özel amaçlı satın alım şirketi (SPAC)
GigCapital3 tarafından satın alınarak halka açıldı

ABD menşeili elektrikli ticari araç, servis ve şarj ekipmanı üreticisi olan Lightning
e-motors’a, 650 milyon ABD doları şirket değeri üzerinden, GigCapital3 SPAC
öncülüğünde 227 milyon ABD doları sermaye artışı gerçekleştirilmiştir. İşlem
sonrası kurucu hissedarların payı %65,5 olmuştur. İşlem kapsamında, nitelikli
yatırımcılardan temin edilen dönüştürülebilir finansman ihracından 100 milyon
ABD doları kaynak sağlanmıştır.

Magna ile LG Electronics elektrikli motor geliştirmek için
ortak girişim kurma kararı aldı

Magna’nın %49 hisse karşılığında 453 milyon ABD Doları bir bedel ödeyeceği yeni
ortak girişim kapsamında, LG ile elektrikli motor, invertörler ve yerleşik şarj
cihazları üretme kararı aldı. ABD, Güney Kore ve Çin’de yaklaşık 1.000 kişinin
istihdam edileceği yeni ortak girişimde LG’nin Chevrolet Bolt ve Jaguar I-PACE
modellerinde edinmiş olduğu bilgi birikiminin önemli rol oynayacağı öngörülüyor.

Hyundai, Kibar Holding’in Hyundai Assan’daki paylarını satın
alıyor

Kibar Holding’in, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi’deki %30 oranındaki hissesinin
Hyundai Motor Company'e devrine ilişkin başvurusu, Rekabet Kurumu tarafından
onaylandı. Şirket, 2.500 çalışanıyla İzmit fabrikasında yıllık 230 bin adet kapasite
ile i10 ve i20 modellerini üretiyor, bu modelleri 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.


