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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.

İspanya merkezli özel sermaye fonu Portobello
Capital, İspanya merkezli sert plastik ambalaj
üreticisi Caiba’yı 110 milyon Avro işlem değeri ile
%75 hissesini satın almak için anlaştı.

Hedef şirket, gıda, içecek, ev ürünleri ve hijyen
sektörlerine katma değerli PET preform ve kap üretimi
gerçekleştirmektedir. İspanya’daki üç üretim tesisi ve
260 çalışanı ile 2020 yılında 90 milyon Avro’luk satışa
ulaşmıştır. 2016 yılından itibaren, İspanya merkezli özel
sermaye fonu Nazca Capital bünyesinde bulunan
şirket, zeytinyağı ambalajında sektör lideridir.
Portobello Capital, daha önce açıklamış olduğu gıda
ambalajında satın al ve yeni satın almalarla büyüt
stratejisine paralel olarak bu işlemi gerçekleştirmiştir.

Danimarka merkezli etiket üreticileri Scanket ve
Label Supply, Hollanda merkezli etiket üreticisi
Optimum Group tarafından satın alındı.

Birleşik Krallık merkezli özel sermaye fonu IK
Investment’ın portföy şirketi olan Optimum Group,
İskandinavya bölgesindeki kendinden yapışkan etiket
("self-adhesive label") operasyonlarını bu satın alma ile
büyütme ve bölgedeki pazar payını artırmayı
hedeflemektedir. Bu satın almalar ile Optimum Grup
artan kapasite, daha geniş ürün gamı, daha yüksek
teslimat güvenilirliği ile müşterilerine hizmet etmeyi
hedeflediği açıklanmıştır. Optimum Group, bu satın
alma sonrasında Avrupa’da 14 farklı şirket ile
faaliyetlerini sürdürecektir.

İtalya merkezli RDM Grup, Hollanda merkezli
karton üretimi gerçekleştiren Eska Group’u 155
milyon Avro şirket değeri ile satın aldı.

Hedef şirket, Hollanda’daki iki üretim tesisi ile geri
dönüştürülmüş liflerden yıllık 290bin ton karton
(graphic & solid) üretmektedir. 2020 yılında, 150 milyon
Avro satış ve 25 milyon Avro FAVÖK gerçekleştiren
şirket 2013 yılında ABD merkezli özel sermaye fonu
Andlinger tarafından satın alınmıştı. büyüme stratejileri
kapsamında, bu satın alma ile üretim kabiliyetlerini
arttırdıklarını, yeni coğrafyalarda genişleme ve
operasyonel sinerji fırsatları elde ettiklerini belirtti.

Tayland merkezli Indorama Ventures, ABD merkezli
CarbonLite’ın geri dönüştürülmüş PET (rPET)
varlıklarını 68 milyon ABD$ işlem değeri ile satın
aldı

Hedef şirket, geri dönüşüm tesisinde şişeden şişeye
("bottle-to-bottle") ve kapalı devre ("closed-loop")
plastik geri dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Bu satın alma ile beraber Indorama, geri
dönüştürülmüş PET alanındaki üretim kapasitesini
arttırmış oldu ve 2025 yılı için taahhüt etmiş olduğu
750bin ton rPET geri dönüşüm hedefine paralel olarak
yatırımlarını sürdüreceğini belirtti. Tesisin yıllık geri
dönüşüm kapasitesi 48bin ton rPET ve 44bin ton
plastik parça olarak açıklanmıştır.

İrlanda merkezli Smurfit Kappa, Peru merkezli
Cartones del Pacifico’yu Emusa Grup’tan satın aldı

Hedef şirket, Latin Amerika’nın önde gelen oluklu
mukavva üreticilerinden biri olup Peru’da oluklu
mukavva sektöründe lider konumdadır. Satın alma
işlemi kapsamında Smurfit Kappa’nın El Salvador’da
bulunan esnek ambalaj üretim tesisi de Emusa Grup’a
devredilmiştir. Bu satın alma ile beraber Latin
Amerika’daki faaliyet alanı kapsamını 12 ülkeden 13
ülkeye çıkaran Smurfit Kappa, lif bazlı ambalaj
çözümlerinde büyüme stratejisini sürdürdü.

İtalya merkezli kağıt ambalaj için baskı hizmeti
veren ve kendinden yapışkanlı etiket üreticisi
Fedrigoni Group, ABD merkezli etiket üreticisi
Acucote'yi satın aldı

Hedef şirket, 2020 yılında 70 milyon ABD$ ciroya ve
142 çalışana sahiptir. Bu satın alma ile birlikte Fedrigoni
yüksek kalite etiket üretimindeki en büyük üçüncü
oyuncu olarak yerini sağlamlaştırmıştır. Fedrigoni bu
satın alma ile Kuzey Amerika’da konumunu ve coğrafi
çeşitliliğini artırmayı hedeflemektedir.

Avusturya merkezli esnek ambalaj çözümleri
üreiticisi Schur Flexibles, İtalya merkezli %100 geri
dönüştürülebilir malzemeden ve düşük kalınlığa
sahip MDO-PE film üreticisi Termoplast’ı satın aldı.

Hedef şirket, Floransa’daki 26.500 m2’lik üretim
tesisinde yıllık 28 bin ton film üretim kapasitesine
sahiptir ve 2020 yılında 50 milyon Avro ciro
gerçekleştirmiştir. Schur Flexibles, Termoplast’ın
sürdürülebilirlik hedeflerine ve İtalya’daki genişleme
stratejisine paralel olduğunu belirtmiştir.
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İsviçre merkezli Tetra Pak'ın yeni tanıttığı 'dünyanın
en hızlı' karton dolum kiti, muadillerine göre daha
düşük karbon ayak izine sahip olacağını açıkladı

Tetra Pak, UHT 2.0 ısıl işlem sistemi ve E3/Speed Hyper
paketleme ekipmanı olmak üzere iki yeni üretim
sistemini tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, eBeam5
sterilizasyon teknolojisini kullanarak saatte 40.000
pakete kadar dolum yapabilen sistem, saatte 5.500 litre
su tasarrufu, %20 oranında daha az CO2 salınımı ve
daha az fire gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Smurfit Kappa İspanya’da 12 milyon Avro yatırım ile
kurulan kutu içi torba (bag-in-box) tesisinin açılışını
gerçekleştirdi ve Fransa’da 24 milyon Avro ile
oluklu mukavva tesisi yatırım yapacağını duyurdu.

İspanya’da bulunan üretim tesisinin alanını 4.300 m2

arttıran, karbon dioksit (CO2) salınımını da %21
oranında azaltan şirket, üretim değer zincirinin tüm
aşamalarını bu tesiste yapabileceğini belirtti. Ayrıca,
Fransa’daki 24 milyon Avro değerindeki yatırım ile
mevcut tesis iki üretim tesisinin konsolidasyonunu,
üretim kapasitesi artışını ve CO2 salınımı kaynaklı
çevresel etkileri azaltmayı planlandıkları belirtilmiştir.

Sektörel Haberler


