inHERA Capital 2015 Yıl Sonu Değerlendirmesi
Gelişmeler ve beklentilerimiz
2015 inHERA olarak Türkiye yatırım
bankacılığı şirket birleşmeleri
alanındaki konumumuzu daha da
güçlendirdiğimiz, müvekkillerimizi uzun
vadeli hedeflerine ulaştırdığımız,
sonuçlandırdığımız şirket birleşmeleri
ile emeklerimizin meyvelerini
topladığımız sevindirici bir yıldı.
Geçen yıl takımımızı, teknolojik alt
yapımızı geliştirdiğimiz, yeni sektör ve
iş alanlarına girdiğimiz, uluslararası
organizasyonumuz M&A International
ile işbirliğimizi artırdığımız bir yıl oldu.
Yoğun çabalarla Türkiye’ye yatırım
yapmaya ikna ettiğimiz yabancı
yatırımcılar ve anlaştığımız yerli
müvekkillerimiz ile önümüzdeki yıllarda
da önemli projeleri sonuçlandırmaya
devam edeceğiz.
Katma değerli hizmetlerimizde,
projelerimizde, her zaman olduğu gibi
müvekkillerimizin uzun vadeli çıkarları
önceliğimiz olarak kalacaktır.
inHERA ailesi adına 2016 yılının
esenlikler dolu olmasını temenni
ediyoruz.
Levent Bosut
Yönetici Ortak

Dünyada satın alma ve birleşme işlemlerinde 2007’den sonraki
en parlak yıl yaşandı
Geçtiğimiz sene, dünya genelinde $5 trilyona yakın işlem hacmiyle satın alma ve
birleşme işlemlerinde 2007’den bu yana en aktif yılı yaşadık. Güçlü şirket bilançoları,
sermayeye ulaşım kolaylığı ve dünyanın önde gelen ekonomilerinin genişleme
çabaları ile bu trendin 2016’da da devam edeceğini öngörüyoruz.
Türkiye’de ise, Haziran’da ve Kasım’da gerçekleşen genel seçimler, Rusya ile
yükselen tansiyon ve doğu sınırlarında yaşanan terör saldırıları ile yükselen siyasi ve
jeopolitik belirsizlik, satın alma ve birleşme işlemlerinin 2015’te bir miktar ivme
kaybetmesine sebep oldu. Yine de yıllardır şirket birleşmeleri ve satın almalarında
benzer seviyelerle karşı karşıyayız, işlem büyüklüğünün $17 milyar dolar civarında
seyrettiğini gözlemledik. Milyar dolar üstü, büyük işlem olarak sadece Finansbank
ve Socar işlemlerini sıralayabiliyoruz. Enerji üretim tesisleri dışında özelleştirmedeki
aktivite de çok fazla değildi. Bunun yanında küçük ve orta ölçekli işlemlerde
hareketlilik, 100’ün üstünde işlemle devam etti.

2015 inHERA Capital’ın başarısının devam ettiği bir yıl oldu
Üstünde çalıştığımız projelerin çoğunda belirsizliklere rağmen yabancı yatırımcıların
ilgisini kaybettirmeden projeleri sonuçlandırabildik, yeni yabancı yatırımcıları
Türkiye’ye çekebildik. inHERA, 2015 yılında satıcı tarafta yer aldığı beş işlemi
başarıyla sonuçlandırdı. Bu işlemlerin tamamı, faaliyet alanlarında lider kabul edilen,
öncü şirketlere yapılan uluslararası stratejik ve finansal yatırımlar ile başarıya ulaştı.
inHERA, Türkiye temsilcisi olarak faaliyet gösterdiği dünyanın en yaygın şirket
birleşmeleri organizasyonu olan ‘M&A International’ bünyesindeki çalışmalarına
2015’te de devam etti. Aktif olarak rol aldığı uluslararası konferanslar ile çok uluslu
şirketlerin Türkiye’ye yönelik yatırım iştahı ve Türk şirketlerin yurtdışında
ilgilendikleri şirket satın almaları konularında önemli girişimlerde bulunarak
uluslararası firmalar için alıcı tarafta danışmanlık hizmetleri faaliyetlerini artırarak
devam ettirdi.

Finansal zorluktaki şirketlere özel yatırım fırsatları
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inHERA, 2016 itibarı ile borç yükünü karşılamakta zorlanan şirketlere yatırım
konularında uzmanlaşmış, öncü bir yatırım firması ile Türkiye’de bulunan özel
fırsatları değerlendirmek üzere işbirliğine başlıyor. Bu işbirliği çerçevesinde inHERA,
tespit edilen karmaşık yatırım fırsatları ile ilgili olarak finansman sağlamak üzere
önümüzdeki dönemlerde söz konusu firmalara yapılacak olan yatırım süreçlerini
yönetecek.
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InHERA Capital’ın 2015’te Başarıyla Kapattığı İşlemler
Autoking’in General Automotive Services BV’ye satışı – inHERA’nın 2013 yılında, hisselerinin
50%’sini Pera Capital Partners’a satması konusunda Türkiye’nin önde gelen oto-servis sağlayıcısı
olan AutoKing’in kurucu ortaklarına verdiği danışmanlık hizmeti sonrasında, inHERA 2015’te , şirket
kurucularının kalan hisselerinin de yeni yatırımcıya satılmasına aracılık etti ve ilgili tüm taraflara
işlemi en doğru şekilde yapılandırmak üzere destek verdi. Yeni yatırımla birlikte Autoking, başarılı iş
modelini, yeni ürünlerde ve yeni pazarlarda uygulamaya devam ederek sektördeki öncü konumunu
sürdürmeyi hedeflemektedir.

Muka Metal’in Stryker’a satışı – Amerika merkezli ve dünyanın önde gelen medikal teknoloji
şirketlerinden Stryker, Türkiye’de hastane yatağı, sedye ve hasta odası mobilyalarının lider üreticisi
Muka Metal’i satın aldı. 2002 yılında hastane yatağı üretimi ile sektöre adımını atan Muka Metal,
2014 yılında Kayseri Serbest Ticaret Bölgesi’nde bulunan dünya standartlarındaki tesisin inşasını
tamamlayarak sektörünün önemli üreticilerinden biri konumuna gelmiştir. Bu satın alma ile Stryker,
Muka ürünlerini global ürün portföyüne entegre ederek Türkiye ve Latin Amerika pazarı başta olmak
üzere global hastane yatakları pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Ankateks’in sağlık bölümünün Servizi Italia’ya satışı – Hastanelerde kullanılan tekstil ürünleri
ve cerrahi aletler için kiralama, çamaşır yıkama ve sterilizasyon hizmetleri sağlama konusunda
İtalya’da sektör lideri olan Servizi Italia, Ankateks şirketinin sağlık bölümüne ortak oldu. Varlık,
sözleşmeler ve çalışanların transferini içeren bu kompleks ortaklık işlemi, Ankateks’in hızla gelişen
Türkiye pazarının sunduğu olanaklardan en iyi şekilde yararlanmasına ve konsolidasyon fırsatlarını
değerlendirerek pazar lideri olmasına imkan verecektir.

Koza Gıda hisselerinin Darby Private Equity ve Pera Capital Partners’a satışı – Türkiye’nin
önde gelen yüksek kaliteli ve katma değerli gıda ürünleri, pasta yapım malzemeleri ve destek
ekipmanları ürünleri dağıtıcısı Koza Gıda’nın önemi miktardaki hissesi Darby Private Equity ve Pera
Capital Partners'a satıldı. Bir ev dışı tüketim dağıtıcısı olarak Koza Gıda, HoReKa (otel, restoran,
kafe), pastane, catering firması, sinema salonu ve perakende mağazalarının yanı sıra distribütörlere
ve toptancılara da ürün sağlamaktadır. Bu ortaklık, Koza Gıda’nın satışlarını daha analitik bir
yaklaşımla geliştirmesini sağlayacak ve kurumsallaşma çalışmalarına ivme kazandıracaktır.

Cluster Alliance’ın çoğunluk hissesinin Business Integration Partners’a satışı – Merkezi
İtalya'da bulunan, 1000'den fazla çalışanıyla 10 ülkede danışmanlık faaliyetleri gösteren Business
Integration Partners (BIP), Türk butik stratejik danışmanlık firması Cluster Alliance'ın çoğunluk
hissesini satın aldı. Bu hisse devri sonrasında Cluster Alliance faaliyetlerini BIP Türkiye olarak, kurucu
hissedarlarının aktif yönetimi altında devam ettirecektir.
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inHERA Capital
inHERA Capital; birleşme ve satın almalar, özel sermaye işlemleri, borç finansmanı, finansal yeniden yapılandırma ve
finansal zorluktaki şirketlere yatırım faaliyetleri konularında uzmanlaşmış bir yatırım bankacılığı butiğidir. Gerçekleştirdiği
50 adet işlem tecrübesiyle, profesyonel altyapı ve beceriye sahip bir kadro ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

M&A International Inc.
inHERA Capital, dünyanın en büyük finans merkezlerinde yerleşik olan 650 uzman aracılığıyla, müşterilerine eşsiz kurumsal
finansman çözümleri sunmakta olan M&A International’ın Türkiye’deki resmi ve münhasır üyesidir. 1985’ten beri faaliyet
gösteren M&A International, 2010’dan beri gerçekleştirdiği büyüklüğü 75 milyar doları geçen 1400’den fazla işlemle küçük
ve orta ölçekli işlemlerde lider konumdadır.
M&A International, her yıl birçok kez Dünya’nın farklı kentlerinde düzenlediği eğitimler ile çalışanlarına önemli kişisel
gelişim fırsatları sunmanın yanı sıra farklı ülkelerdeki çalışanlar arasındaki bağları da güçlendirmektedir. M&A International
aynı zamanda üyelerine birebir görüşme fırsatı veren M&A Mid-Market Forum'un (Orta Büyüklükte Şirket Satın Almaları
ve Birleşmeleri Forumu) kurucusu ve organizatörüdür.
Geçtiğimiz yıllarda, Paris’te ve Amsterdam’da düzenlenen konferanslarda, inHERA Capital, sektöründe öncü yerli ve
uluslararası firmaları tüm dünyadan uzman yatırım bankacılarıyla bir araya getirerek büyüme stratejileri hakkında
toplantılar düzenledi. Bu etkinlikler çerçevesinde, yurtdışında yatırım yapmak isteyen yerli firmalar ile ilgili yürütülen
çalışmaların yanı sıra, Türkiye ile ilgilenen yabancı firmalara da spesifik pazarlar hakkında çeşitli sunumlar yapıldı. Mart
ayında inHERA, M&A International’dan iş ortakları ile birlikte 16. Mid-Market Forum’un koordinasyonu için çalışacak.
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