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Bize Ulaşın

Adler Pelzer, Faurecia’nın Akustik ve Yumuşak Trim
bölümünü devralıyor

Faurecia, Akustik ve Yumuşak Trim (AST) bölümünün otomotiv akustik
ve termal bileşenler sistemlerinde dünya lideri olan Adler Pelzer
Grubu'na (APG) satışı için bir Mutabakat Anlaşması (MoU) imzaladığını
duyurdu.

Faurecia AST, 2019 yılında Interiors iş kolu bünyesinde 385 milyon Avro
cirosu ile tümü Avrupa'da olmak üzere 8 fabrika ve bir Ar-Ge
merkezinde yaklaşık 1.820 çalışan istihdam ediyor.

RUSAL, Aluminium Rheinfelden’in varlıklarını devralıyor

RUSAL, ödeme aczi konumundaki Rheinfelden’i yeniden yapılandırma kapsamında
devralarak, 70 patenti bulunan Ar-Ge platformunun gücüyle şirketin endüstriyel
düzeyde yeni nesil sürdürülebilir alüminyum çözümleri sunma potansiyelini ortaya
çıkarmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca şirketin geniş otomotiv bağlantısını da mevcut
müşteri ağına eklemeyi planlamaktadır.

Alibaba, otomotiv şirketi SAIC ile 2022’den itibaren “IM” markası altında
elektrikli araç üretmek amacıyla Zhiji Auto adlı bir şirket kurdu

Continental, Alman-ABD şirketi Recogni'nin azınlık hissesini satın aldı.
Recogni, yapay zekaya (AI) dayalı gerçek zamanlı nesne tanıma için yeni bir
çip mimarisi üzerinde çalışıyor. Seri üretimin 2026’da başlaması hedefleniyor

Sberbank iştiraki Digital Assets üzerinden Belarus menşeili Yo-Engineering’i
satın aldı. Şirketin ekibi ve yetkinlikleri, Sberbank’ın otomotiv birimi Sber
Automotive Technologies’in geliştirilmesi, otonom araçlar, insansız araçlar ve
teknolojiler için platform geliştirilmesi amacıyla kullanılacak

İngiltere merkezli teknoloji şirketi Cosworth Technology, akü ve araç
dinamiği kontrol sistemleri geliştiricisi olan Delta Motorsport'u satın aldı.
Cosworth’ün uzun vadeli ortağı HSBC UK’nin desteğiyle Delta’yı satın alarak
EV ve yakıt hücresi konfigürasyonlarına geçişte pazardaki değişen ihtiyaçları
karşılamayı amaçlamaktadır

Volkswagen, otonom sürüş sistemlerinin gelişimini hızlandırmak için
Microsoft ile birlikte çalışacağını duyurdu. Otomatik Sürüş Platformu'nu
(ADP) oluşturmak için otonom sistemlerdeki uzmanlığını Microsoft'un Azure
isimli bulut bilişim sistemiyle birleştirmeyi ve şirketin yapay zekâ ile veri
yeteneklerinden yararlanmayı planlayan Volkswagen, bu ortaklıkla ürün
gelişim döngülerinin süresini aylardan haftalara indirebileceklerini belirtti.
VW ve Microsoft daha öncesinde QuantumScape adlı yeni nesil EV batarya
üreticisine de yatırım yapmıştı

Otonom araç girişimi Aurora, Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota ve
otomobil parçaları üreticisi Denso ile şirketin “Driver” teknolojisine sahip
araçlarını geliştirmek ve test etmek için ortaklık kurdu

Makel Yalıtım, Farhym Otomotiv’i satın alıyor

Türkiye Rekabet Kurumu, Farhym'in Makel Yalıtım tarafından devralınması için
başvuru aldığını açıkladı. Farhym, Ankara'da 10.000 m2 ve Adana'da 1.500 m2

büyüklüğünde iki tesisi ve yaklaşık 250 çalışanı ile ticari araçların iç kaplamaları ve
aydınlatma parçalarını üretmektedir. Hymer-Leichtmetallbau ile Farplas Grubu’nun
%50-50 ortak girişimi olarak kurulan şirket, 2016 yılında Farplas’ın paylarının Alman
ortağı tarafından satın alınması neticesinde %100 Hymer-Leichtmetallbau iştiraki
olarak operasyonlarını sürdürmekteydi.

Silcolux, Kıraça Holding’teki hisselerini devretti

İmzalanan Pay Devir Sözleşmesi uyarınca Avukat Mustafa Levent
Göktaş, İnan Kıraç’ı vekaleten, Kıraça Holding sermayesinde önceden
Silcolux’e ait olan %45’lik payların ve Kıraça Holding vasıtasıyla
Karsan’daki dolaylı payların %28,56'sına sahip oldu.

Springwater, Fintyre’a 45 milyon Avro’luk sermaye artırımı ile
yatırım yapıyor

İsviçre menşeili Springwater özel sermaye fonu, Bain Capital’in portföy şirketi olan
lastik distribütörü ve bir süredir iflas kapsamında olan Fintyre’a sermaye artırımı
yoluyla yatırım yapacağını açıkladı.

Geleceğin Mobilitesi (‘’Future Mobility’’) Haberleri 

Alphabet çatısı altındaki Waymo, otonom araçlarla paylaşımlı yolculuk
hizmetini Chrysler Pacificas ve Jaguar I-Pace modellerinden oluşan filosu ile
San Francisco'da test etmeye başlayacak. Teknolojisini tepelerden kumlu
okyanus otoyollarına, küçük ara sokaklardan büyük otobanlara kadar şehrin
ikonik topografik çeşitliliğine uyum sağlayabilmek için geliştirdiğini
söyleyen Waymo, ilk sürüş testlerini kendi çalışanlarıyla yapacak

Ree Auto, özel amaçlı satın alım şirketi (SPAC) 10X
Capital ile birleşerek halka açıldı

İsrail menşeili yolcu, kargo ve batarya için daha geniş alan sağlayan ve
otonom teknoljiler ile uyumlu şasi üreticisi olan Ree Auto, 3,1 milyar
ABD doları şirket değeri üzerinden, 10X Capital öncülüğünde halka
açıldı. İşlem dahilinde, 201 milyon ABD Doları 10X Capital’den ve 300
milyon ABD Doları ise Koch, Mahindra ve Magna gibi yatırımcılardan
dönüştürülebilir finansman ihracından olacak şekilde toplam 501
milyon ABD Doları kaynak sağlandı. Yaratılan kaynağın 65 milyon ABD
Dolarına denk gelen kısmı işlem masrafları için kullanılacaktır.

Wallbox, 33 milyon Avro’luk finansman turunu başarıyla
kapattığını duyurdu

Barselona merkezli elektrikli araç şarj şirketi Wallbox, 33 milyon Avro’luk finansman
turunu tamamladı. Şirket, yeni fonu Avrupa’da satış ofisleri açmak ve sokak şarj
cihazı bölümünü özel bir üretim tesisi ile güçlendirmek için kullanmayı planlıyor.

Alman Elektrikli Araç (EV) üreticisi e.GO Mobile, B Serisi
finansman turunda 30 milyon Avro’nun üzerinde yatırım aldı

Alman Elektrikli Araç (EV) üreticisi e.GO Mobile, B Serisi finansman turunda 30
milyon Avro’nun üzerinde yatırım aldığını ve Almanya’daki fabrikasında üretime
başlayarak şirketin büyüme planlarına emin adımlarla devam ettiğini açıkladı.


