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Bize Ulaşın

Toyota, hidrojen yakıt hücreli yeni aracı Mirai ile tek depo ile kat edilen en uzun
mesafe rekorunu 1.003 km ile kırdı. Rekor sürüşü, Orly'de bulunan HYSETCO
hidrojen istasyonundan başladı.

Şanghay merkezli otonom sürüş girişimi Zongmu, Xiaomi'nin de dahil olduğu
Series D yatırım turunda 190 milyon ABD Doları topladı. Xiaomi daha önceki
açıklamalarında gelecek 10 yılda elektrikli araç üretimine toplam 10 milyar ABD
Doları yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

TEMSA ve ASELSAN iş birliğinde geliştirilen elektrikli otobüs Avenue EV, seri
üretime geçiyor. 15 dakikalık şarjla 80 kilometre yol alabilen otobüsün
önümüzdeki haftalarda kamu kurumlarına teslim edilmesi planlanıyor.

Geleceğin Mobilitesi (“Future Mobility’’) Haberleri 

General Motors;

• Sürücüsüz otomobil şirketi Cruise’a, otonom robotaksi modeli olan Origin'in
ön üretimine başlaması için 5 milyar ABD Doları kredi sağladığını duyurdu.

• 2025’e kadar elektrikli araçlara 35 milyar ABD Doları yatırım yapacağını ve
inşası devam eden iki fabrikasına ek olarak, ABD’de iki adet batarya fabrikası
daha kurmayı hedeflediğini bildirdi.

Alman otomotiv sektörünün en büyük tedarikçilerinden Bosch, 1 milyar Avro
yatırım ile Almanya Dresden’de 300-mm plaka üretim kapasitesine sahip
karbon nötr çip fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

İtalyan Targa Telematics’in çoğunluk hissesi, Investindustrial
tarafından satın alındı

İtalya merkezli filo yönetimi ve araç paylaşım sistemlerine yapay zeka ve makine
öğrenmesi kullanarak telematik yazılımları yapan Targa Telematics, sağlık, otomotiv,
teknoloji gibi sektörlerde yatırımları bulunan özel sermaye şirketi Investindustrial’a
çoğunluk hisse satışı gerçekleştirdi. 2020 verilerine göre Targa Telematics’in 130
çalışanı ve 950 müşterisi bulunuyor. Yıllık cirolarının ise 40 milyon Avro seviyesinde
olduğu bildirildi.

Volkswagen’in iştiraki ve batarya üreticisi olan
Northvolt, İsveç fabrikasını genişletmek için 2,75
milyar ABD Doları değerinde yatırım topladı

Eski Tesla yöneticileri tarafından Avrupa’da lityum iyon bataryaları için
tedarik zinciri oluşturmak amacıyla kurulan ve müşterileri arasında
Volkswagen ve BMW’nun bulunduğu İsveç merkezli Northvolt,
Avrupa’daki konumunu güçlendirmek ve üretim kapasitesini 60 GWh’a
arttırmak adına toplamda 2,75 milyar ABD Doları değerinde yatırım
topladı. Mevcut yatırım turu içinde Volkswagen’in de 500 milyon Avro
değerinde yatırım yaptığı ve 14 milyar ABD Doları değerinde batarya
siparişi verdiği açıklandı. Northvolt, bu yatırımla beraber toplamda 6,5
milyar ABD Doları değerinde öz sermaye ve borçla beraber Asya
pazarındaki faaliyetlerini arttırmayı planladığını açıkladı.

Singapurlu ikinci el araç platformu Carro, son
yatırım turunda 360 milyon ABD Doları toplayarak
Unicorn statüsüne ulaştı

2015’te kurulmuş olan online ikinci el araç platformu Singapurlu Carro,
son yatırım turunda topladığı 360 milyon ABD Doları sonucunda
toplamda 590 milyon ABD Doları yatırım ile 1 milyar ABD Doları
değerlemeyi geçerek ‘Unicorn’ statüsüne ulaştı. Yatırım turuna
Japonya merkezli SoftBank liderlik etti. Carro, aldığı yatırım ile Asya
Pasifik bölgesindeki, özellikle Endonezya, Tayland, Malezya ve
Singapur’daki faaliyetlerini genişletmek istiyor.

Berylls Equity Partners, Alman metal parça üreticisi
Heinrich Huhn'u satın aldı

Münih merkezli danışmanlık ve özel sermaye şirketi Berylls Equity
Partners, Almanya’da fren, direksiyon ve vites sistemleri için kompleks
metal parça üretimi ve montajı yapan Heinrich Huhn’u satın aldı.
Slovakya ve Almanya’da olmak üzere iki üretim tesisi bulunan Şirket,
toplamda 500 kişilik ekibiyle 2019 yılında 90 milyon Avro’luk satış geliri
elde etti.

Tianjin Pengling hisselerinin %29,89'u 155 milyon ABD Doları
karşılığında girişimci Wang Zhifang tarafından satın alındı

Otomotiv sektörüne akışkan transfer ve tüp sistemleri üreten Çinli Tianjin Pengling
Group’un çoğunluk hissedarı Zhang Hongqi, şirketin toplam hisselerinin %29,89’una
tekabül eden yaklaşık 213 milyon adet hissesini Wang Zhifang’e 155 milyon ABD
Doları karşılığında devretti. Anlaşmanın sonuçlanması ile birlikte Zhifang, Tianjin
Pengling’in kontrol hakkını da devralmış oldu.

Porsche, Cellforce hisselerinin %83,75’ini satın aldı

Elektrikli araçlar için batarya üreten ve batarya üreticisi Customcells tarafından
kurulan ortak girişim şirketi Cellforce’un %83,75’lik hissesi, Porsche tarafından satın
alındı. Bu satın alım ile Porsche’un yüksek performanslı batarya hücrelerinin AR-GE
çalışmaları, üretimi ve satışı alanlarında ilerleme kaydetmesi ve elektrikli araçlar
alanındaki teknolojik lider konumunu pekiştirmesi bekleniyor. Customcells’in
Cellforce’ta azınlık hissedar olarak kalacağı bildirildi.

Pasubio, 600 milyon Avro karşılığında PAI Partners'a
satıldı

İtalyan özel sermaye fonu PAI Partners, otomotiv deri yüzeyler üreticisi
Conceria Pasubio hisselerinin %90’ını özel sermaye fonu olan CVC’den
600 milyon Avro karşılığında satın aldı. Conceria Pasubio CEO’su Luca
Pretto, 2021 yılında şirketin FAVÖK tutarının 70 milyon Avro’ya
ulaşmasını beklediğini ifade etti.

Motosiklet üreticisi Pierer, kablo ve elektrikli
sistemler alanında dünya lideri olan Leoni AG’nin
%9,6'lık hissesini satın aldı

Avusturya merkezli motosiklet üreticisi Pierer, dünyanın en büyük
otomotiv kablo ve elektrik tesisatı üreticisi Alman Leoni'nin %9,6'lık
hissesini satın aldı. Yaklaşık 15-16x FAVÖK çarpanı üzerinden 47 milyon
ABD Doları karşılığında gerçekleşen işlem sonrasında Pierer, sahiplik
oranını %24,9’a yükseltti.

Hawa Leder, Conceria Pasubio tarafından satın alındı

İtalyan deri üreticisi Conceria Pasubio, araç koltukları ve iç donanımı için deri
üretimi yapan Almanya merkezli, 150 çalışanı bulunan Hewa Leder’i satın aldı.

Alphabet çatısı altında bulunan Waymo 2,5 milyar ABD Doları
yatırım topladı

Alphabet çatısı altında 2009’dan bu yana otonom araçlar hakkında çalışmalarda
bulunan Waymo, mevcut yatırımcıların yatırımcıların liderlik ettiği yatırım turunun
sonunda 30 milyar ABD Doları değerleme ile 2,5 milyar ABD Doları yatırım
toplayarak kuruluşundan bu yana ikinci kez yatırım almış oldu.

Renault;

• Fransa’nın kuzeyinde bulunan üç fabrikasını birleştirerek 2025 yılına kadar
400 bin araç üretilmesi planlanan bir elektrikli otomobil merkezi kuracak.
Renault ElectriCity adı verilecek olan merkezde, elektrikli araçların üretim
maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

• STMicroelectronics ile yeni jenerasyon hibrit ve elektrikli araçların çip
üretimi üzerine stratejik ortaklık kurdu.

Akışkan transfer sistemleri üreticisi HDT Automotive,
iflas erteleme sürecindeki Veritas’ı satın almak üzere
sözleşme imzaladı

ABD merkezli akışkan transfer sistemleri üreticisi HDT Automotive,
Alman rakibi Veritas’ı satın almak için anlaşmaya vardı. Veritas, sıvı ve
termal sızdırmazlık sistemleri için elastomer, plastik ve metal bazlı
sistem geliştiricisidir. Satın alım sonunda 1 milyar ABD Doları
seviyesinde cirosu olan bir yapı oluşması bekleniyor. Dünyanın önde
gelen özel sermaye fonlarından olan Ardian, satın alım sonrası HDT’nin
akışkan transfer sistemlerinde lider üreticilerden biri haline gelmesini ve
elektrikli/hibrit araçlarda da pazar payının artmasını bekliyor. Öte
yandan, kauçuk ve plastik işleme yetkinliği bulunmayan HDT
Automotive, satın alım sonrası bu yetkinlikleri bünyesinde birleştirerek
tam entegre sistem üreticisi olabilmeyi hedefliyor.

Volvo, daha güvenli ve otomatik sürüş teknolojisi sağlamak için gelecek yıldan
itibaren XC90 SUV araçlarının standart donanımında lazer ışıklarıyla mesafe
ölçümü yapmak ve aracın çevresinin üç boyutlu haritasını oluşturmak için
kullanılan LiDAR sensörlerinin yer alacağını duyurdu.

Johnson Electric bağlı ortaklığı olan Stackpole International,
Zimmerman GmbH’yi satın aldı

Almanya merkezli talaşlı imalat parça üreticisi Zimmerman’ın müşteri portföyünü
lüks ve spor araç üreten OEM’ler ve Tier-I tedarikçiler oluşturuyor. Bu satın alım ile
Johnson Electric, otomotiv diferansiyel ve krank mili alanındaki ürün gamını
genişletmeyi hedefliyor. Satın alım ile beraber Zimmermann’ın elektrikli/hibrit
araçlara yönelik parça üretim becerilerinden kaynaklı sinerji oluşması öngörülüyor.

Axel Johnson International'a ait çelik boru, pompa ve ağır iş
bileşenleri üreticisi Power Transmission Solutions, KTT'yi satın
alarak Macaristan pazarına giriş yaptığını duyurdu

Power Transmission Solutions, 1980’de kurulmuş olan ve ana faaliyeti kauçuk radyal
yağ sızdırmazları üretimi ve distribütörlüğü olan Budapeşte merkezli KTT’yi satın
aldı. KTT’nin 2020 itibariyle 5,8 milyon Avro net satış geliri ve 100’e yakın çalışanı
bulunuyor.

Faurecia, İngiliz LED aydınlatma şirketi designLED'i satın aldı

2004’te İngiltere’de kurulmuş olan Human Machine Interface (HMI) ile esnek LED
aydınlatma sistemlerinin tasarım ve üretimini gerçekleştiren designLED, 35 ülkede
aktif olan dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Faurecia tarafından
‘’Geleceğin Kokpiti’’ programı kapsamında satın alındı. Faurecia’dan yapılan
açıklamada, designLED’in modelleme ve simülasyon kabiliyetine ek olarak yüksek
verimlilikteki arka aydınlatma sistemlerinin öneminin altı çizildi. Faurecia’nın
“Geleceğin Kokpiti” programını kapsayan iç sistemler ve elektronik iş kolları toplam
satışların %36’sını oluştururken, designLED’in satın alınmasının bu iş kollarındaki
büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

TOGG, 846,8 milyon TL sermaye artışı gerçekleştirdi

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), Olağan Genel Kurul
toplantısında aldığı kararle ödenmiş sermayesinin toplamda 150
milyon TL’den 996 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verdi. Sermaye
artışına katılan gruplar arasında Anadolu Grubu, Vestel ve Turkcell
bulunuyor. Sermaye artırımı sonucunda söz konusu üç şirketin TOGG
içindeki nihai payı %19’dan %23’e yükseldiği açıklandı.

Renault, Fransız sanayi kuruluşu Verkor ile şirketin %20 payını
satın almak üzere mutabakat metni imzaladı; ayrıca Envision
ile stratejik ortaklık kurmak üzere anlaşma sağladı

Renault ve Verkor, Renault’nun C segmenti ve daha üst segment elektrikli araçları
ile Alpine modeli için batarya geliştirmeyi hedefliyor. Fransa’da yüksek performanslı
araçların batarya üretimini gerçekleştirecek ilk dev fabrikanın kurulumunu 2023’e
kadar tamamlamayı amaçlayan Verkor, başlangıçtaki 16 GWh kapasitenin 10
GWh’lık kısmını Renault araçlarının batarya üretimi için ayıracak.

Envision AESC ise Fransa’nın Douai bölgesinde 2 milyar Avro’ya ulaşabilecek bir
üretim tesisine yatırım yapıyor. Şirket CEO’su Lei Zhang, Renault dışında diğer
otomotiv üreticileri ile de batarya üretimi üzerine anlaşma sağlamak üzere iletişim
halinde olduklarını bildirdi.

SoftBank’in yatırımcısı olduğu Boston Dynamics’in, Hyundai
tarafından satın alımı tamamlandı

Düzenleyici kurumların onayı ve diğer kapanış koşullarının sağlanmasının ardından
Hyundai Motor, Boston Dynamics’in %80 hissesinin satın alımını tamamladı.
SoftBank, %20’lik payıyla azınlık hissedar olarak şirketteki varlığını sürdürüyor. İşlem,
1,1 milyar ABD Doları şirket değeri üzerinden 880 milyon ABD Doları tutarında
gerçekleşti. Robot teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulaması alanında dünya lideri
konumunda olan Boston Dynamics’in satın alımı sonrasında bu alanda önemli bir
aktöre dönüşen Hyundai, geleceğin mobilitesinde otonom sürüş, yapay zeka, akıllı
fabrikalar ve robotik sistemler üzerine önemli ölçüde yatırımlar gerçekleştirmeye
devam edeceğini açıkladı.


