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Bize Ulaşın

Haberlerle ilgili kaynaklara ulaşmak için ilgili 

haberlerin yanında bulunan karekodlardan

yararlanabilirsiniz.

Amerika merkezli katlamalı karton üreticisi
Americraft Carton sektörün önde gelen ve rakibi
Amerika merkezli Graphic Packaging tarafından 280
milyon ABD$ değerleme üzerinden satın alındı

Hedef Şirket Kuzey Amerika’da 7 üretim tesisi ile başta gıda,
yemek servisi, evcil hayvan yemi ve ilaç sektörleri için katlamalı
karton ve diğer karton ambalaj çözümleri üretmektedir. Graphic
Packaging bu satın alma ile artan talep koşullarına paralel
olarak mevcut bulunduğu ve yeni pazar ve coğrafyalardaki
pozisyonunu artırmayı hedeflemektedir. Satışın entegrasyon
etkisi ile, yaklaşık 200 milyon ABD$ ciro, 30 milyon ABD$
FAVÖK değer yaratması bekleniyor.

Hindistan merkezli katlamalı karton dönüştürücüsü
Parksons Packaging’in %80’i Amerika merkezli özel
sermaye fonu Warburg Pincus tarafından yaklaşık
300 milyon ABD$ değerleme üzerinden satın alındı

Hedef Şirket, Hindistan’daki 6 üretim tesisi ile başta gıda, yemek
servisi, içecek, kozmetik ve ilaç sektörleri için katlamalı karton
dönüştürme servisi sunmaktadır. Yılda yaklaşık 125 bin tondan
fazla karton işleme kapasitesine sahip olan Şirket, 2020 yılında
yaklaşık olarak 135 milyon ABD$ ciro gerçekleşmiştir. Warburg
Pincus bu satın alma ile yüksek büyüme potansiyeli gösteren
tüketici ürünleri sektörünün ivmesini ülkenin en büyük katlamalı
karton üreticilerinden biriyle yakalamayı hedeflemektedir.

Amerika merkezli yeniden kapatılabilir ve açık ağızlı
kağıt ambalaj üreticisi El Dorado Packaging Amerika
merkezli ProAmpac tarafından satın alındı

Hedef Şirket, Amerika’daki 3 üretim tesisi ile başta gıda, yem,
evcil hayvan yemi ve kimyasallar sektörleri olmak üzere tüketici
ve endüstriyel sektörlere çok katmanlı kağıt ambalaj çözümleri
sunmaktadır. ProAmpac bu satın alma ile film ve yeniden
kapatılabilir ambalaj kapasitesini artırmayı, coğrafi erişimini
artırmayı ve müşterilerine sunduğu geri dönüştürülebilir
ambalaj çözümleri portföyünü artırmayı hedeflemektedir.
ProAmpac, bu satın alma ile özellikle çok katmanlı kağıt ambalaj
çözümleri ürün yelpazesini un ve gıda pazarlarına doğru
genişlettiğini belirtmiştir.

Amerika merkezli Crown Holdings Avrupa metal
ambalaj operasyonlarının %80’i Amerika merkezli
özel sermaye fonu KPS Capital tarafından yaklaşık
2.7 milyar ABD$ değerleme üzerinden satın alındı

Crown Holdings’in Avrupa metal ambalaj operasyonları,
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 17 ülkede 44 üretim tesisi ile
gıda konserveleri, aerosol kutular ve metal kapak çözümleri
sunmaktadır. Avrupa operasyonları 2020 yılında 2.3 milyar
ABD$ ciro ve 268 milyon FAVÖK gerçekleşmiştir. Bu işlem
sonrasında, Crown Holdings Avrupa operasyonlarındaki %20
azınlık payını sürdüreceğini ve özel sermaye fonunun değer
yaratma geçmiş performansından yararlanacağını açıklamıştır.
Ayrıca, bu işlemden elde edilen nakit ile ana şirketin borçluluk
yapısını düşürmeyi (Hedeflenen: 2.9 kat 2020 Yıl Sonu: 3.9 kat
Net Borç/FAVÖK) planladığını ve içecek sektöründeki yatırım
planlarını finanse etmeyi amaçladığını da belirtmiştir.

İtalya merkezli esnek ambalaj ve etiketleme
dönüştürücüsü Sidac Avusturya merkezli esnek
ambalaj dönüştürücüsü Schur Flexibles tarafından
satın alındı

Hedef Şirket, İtalya Bologna yakınlarındaki üretim tesisi ile
esnek ambalaj ve etiket çözümleri sunmaktadır. Sidac, 2020
yılında 34 milyon EUR ciro ve 5 milyon FAVÖK
gerçekleştirmiştir. Schur Flexibles’ın mevcut ambalaj çözümleri
için İtalyan pazarındaki ağını genişletmesi ve sürdürülebilirlik
stratejisi ile uyumlu modern üretim tesisinin Schur Flexibles’ın
büyüme stratejisini de olumlu katkıda bulunacağı belirtilmiştir.

Finlandiya merkezli Metsa Board Covid-19 aşısı için
üretmiş olduğu ambalaj çözümlerinin Çin merkezli
ilaç şirketleri Sinovac ve Sinopharm tarafından
onaylandığını açıkladı

Yüksek hijyen standardının yanı sıra dayanıklılık, sağlamlık ve
yazdırılabilirlik gibi yüksek performans niteliklerinin talep
edildiği ve hedeflendiği ilaç sektöründe, Metsa Board geliştirmiş
olduğu katlamalı karton (FBB-245 g/m2) ürünüyle Covid-19
aşısı gibi zorlu koşullara uyum sağlayabilecek üretim
seviyesinde ve kalitesinde olduğunu belirtilmiş. Baskı
(“Printing”), kalıp kesme (“Die-cutting”) ve yapıştırma (“gluing”)
süreçleri dahil olmak üzere üretim hattında dakikada 500 kutu
hızında otomatik paketleme sorunsuz çalışabildiği eklenmiştir.

Türkiye merkezli esnek ambalaj dönüştürücüsü
Propak’ın %95’i Avusturya merkezli Constantia
Flexibles tarafından yaklaşık 125 milyon EUR
değerleme üzerinden satın alındı

Hedef Şirket, Düzce’deki üretim tesisi ile gıda, içecek,
atıştırmalık ve dondurulmuş gıda sektörleri için ambalaj
çözümleri sunmaktadır. Satın almanın, Constantia Flexibles’ın
Türkiye’deki mevcut operasyonlarını ürün portföyünü
tamamlaması ve Avrupa atıştırmalık pazarındaki operasyonlarını
büyütme hedeflerine katkıda bulunması beklenmektedir.
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