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Her Hakkı Saklıdır. Odin Financial Advisors, Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da yer alan şirketlere, özel 
sermaye fonlarına ve finansal yatırımcılara şirket birleşme ve satın alma, sermaye artırımı ve finansal yapılandırma 
danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 2006 yılından bu yana aracılık ettiği 4,3 milyar ABD Doları toplam işlem hacmiyle 
Türkiye’nin en saygın kurumsal finansman danışmanlık kurumları arasında yer almaktadır.        
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Bize Ulaşın

Haberlerle ilgili kaynaklara ulaşmak için ilgili 

haberlerin yanında bulunan karekodlardan

yararlanabilirsiniz.

İsveç merkezli karton dönüştürücüsü AR Packaging,
sektörün öncü şirketlerinden ABD merkezli Graphic
Packaging tarafından 1.45 milyar ABD$ değerleme
ile özel sermaye fonu CVC Capital’den satın alındı

Hedef Şirket, 13 farklı ülkede 30 üretim tesisi ile başta kozmetik,
yemek servisi, gıda ve ilaç sektörleri için karton dönüştürme
faaliyetleri sunmaktadır. Graphic Packaging bu satın alma ile
Avrupa’da artan talep koşullarına paralel olarak yeni pazarlarda
pozisyonunu artırmayı hedeflemektedir. Son 12 aylık finansallar
baz alındığında 1.1 milyar ABD$ ciro ve 160 milyon ABD$ FAVÖK
yaratan Hedef Şirket’in bu işlem sonrasında yıllık 40 milyon
ABD$ FAVÖK sinerjisi yaratması bekleniyor.

Avusturya merkezli esnek ambalaj dönüştürücüsü
Schur Flexibles’ın %80’i, Avusturya merkezli B&C
Industrieholding tarafından yaklaşık 900 milyon
ABD$ işlem değeri ile özel sermaye fonu Lindsay
Goldberg’ten üzerinden satın alındı

Hedef Şirket başta Avrupa olmak üzere 22 üretim tesisi ile
esnek ambalaj çözümleri sunmaktadır. Son 12 aylık finansallar
baz alındığında 660 milyon ABD$ ciro ve 110 milyon ABD$
FAVÖK yaratan Hedef Şirket’in lif bazlı çözümler sunan Lenzing
ve alüminyum operasyonları bulunan Amag Metal’in ana şirketi
tarafından satın alınması hem sinerji hem de faaliyetlerin
çeşitlendirilmesi açısından olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

Birleşik Krallık merkezli DS Smith 2021 yılının ikinci
yarısında oluklu mukavva kutu hacimlerinin geçen
yılki karşılaştırmalı döneme göre %7'yi aşan bir
hacim artışı sağlaması bekliyor.

Şirket, e-ticaretteki büyümesinin güçlü olduğunu ve siparişler
için yeni bir dijital platformun piyasaya sürüldüğünü belirtti.
İtalya ve Polonya'da yeni üretim tesisi yatırımlarını sürdüren
Şirket, aynı zamanda Almanya’daki üretim tesisinin kapasitesini
endüstriyel müşteri tabanındaki artan talep nedeni ile artırmayı
planlamaktadır. ABD’de de artan satış hacimleri ve buna bağlı
olarak yükselen kapasite kullanım oranlarına ek olarak satış
fiyatlarındaki artışın da faaliyet karlılığına olumlu yönde katkıda
bulunması beklenmektedir.

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın önde gelen oluklu
mukavva kağıt üreticilerinden Eren Holding,
Finlandiya merkezli UPM ile Galler’deki geri
dönüştürülmüş kağıttan gazete kağıdı üretim tesisi
Shotton Paper’ı satın almak için anlaşma imzaladı.

Hedef Şirket, 1983 yılında kurulmuş ve yıllık 260 bin ton üretim
kapasitesi ile gazete kağıdı üretimi gerçekleştirmektedir. Üretim
tesisinde %100 geri dönüştürülmüş lifler kullanan Shotton Paper
üretim tesisinde bulunan Valmet markalı tek makina ile
faaliyetlerini sürdürmektedir. Eren Holding satın alım sonrasında
30 Eylül 2021 tarihi itibari ile gazete kağıdı üretimini
sonlandırmayı ve kendi üretim faaliyetlerine entegre etmeyi ve
yeni coğrafyalarda büyümeyi planlandıklarını belirtmişlerdir.
UPM’de bu satış ile gazete kağıdı üretim kapasitesini
dengelemeyi ve bu alandaki varlıklarındaki değer yaratma
stratejisine paralel olduğunun altını çizmiştir.
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