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Havaş'ın yüzde 35'ini 180 milyon 
euroya HSBC ve İş Girişim aldı 
Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş., TAV, HSBC ve İş Girişim ortaklığında kurulacak şirkete 180 milyon 
euroya satılıyor. TAV yeni şirkete 78 milyon, HSBC 34 milyon, İş Girişim 8 milyon euro ile katılacak 

AV Havalimanları Holding 
çatışı altındaki Havaalanla
rı Yer Hizmetleri A.Ş. (HA

TAV 
Havalimanları 
Holding icra 
Eczacıbaşı, Burgbad'm 
ana hissedarı oldu 
TVAS), TAV, HSBC ve îş 
Girişim ortaklığında kuru

lacak olan şirkete 180 milyon euroya sa
tılıyor. TAV kurulacak yeni şirkete 78 mil
yon euro, HSBC 34 milyon euro ve îş Gi
rişim 8 milyon euro ile iştirak edecek. Ban
kadan ise 60 milyon euroluk satınalma 
kredi alınacak. Böylece, zaten yüzde 
100'ü TAV'm elinde olan HAVAS his
selerinin yüzde 35'i satılmış olacak. Ka
raim Rekabet Kurulu'nda onaylanması
nın ardından, işlemlerin yılsonundan ön
ce bitirilmesi bekleniyor. Ayrıca yetkililer 
satınalınan yüzde 35 hissenin orta vade
de halka arz edilebileceğini belirtiyor. 

GÜVENİ YANSITIYOR' 
TAV Havalimanları Holding icra 

Kurulu Başkam Sani Şener, TAV Hava
limanları olarak halihazırda 18 havali
manı/havaalanında hizmet vermekte olan 
Havaş'ın yüzde 35 oranındaki hisse satı

şını Iş Girişim ve HSBC Principal In
vestments gibi iki ortağa gerçekleştir
mekten gurur duyduklarını ifade ederek, 
"Ekonomik krizin bitip bitmediği yolun
da tartışmaların uluslararası boyutta sür
düğü bu dönemde gerçekleştirdiğimiz 
ortaklık, sektörümüze ve markamıza du
yulan güveni yansıtmaktadır" dedi. Satış 
işleminde danışmanlık hizmeti veren 

Kurulu Başkanı 
Sani Şener, 
HAVAŞ'ın 
yüzde 35'inin 
satışının 
markaya 
duyulan 
güvenin işareti 
olduğunu 
söyledi. 

HSBC Portföy Yönetim AŞ.'nin Yöne
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Er-
elçin de, Türkiye'nin bölgesel bir ulaşım 
merkezi olma yolunda gün geçtikçe önem 
kazandığına dikkati çekti. Iş Girişim 
Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen 
ise, Havas yatırım ile bugüne kadar ger
çekleştirmiş oldukları yatırım adedini 12 
şirkete yükseltmiş olacaklarını belirtti. 
ECZACIBAŞI Yapı Gereçleri, 
Almanya'daki bağlı ortaklığı 
Burgbad AG firmasındaki hisse 
oranının yapılan alımlar sonucu 
yüzde 95.02 seviyesine ulaştığmı 
bildirdi. Şirketten KAP'a yapılan 
açıklamada, Burgbad AG'de ana 
hissedar konumuna yükselen şir
ketin azınlık hisselerini de almak 
için olağanüstü toplantı çağrısı 
yaptığı bilgisi de yer aldı. Açıkla
mada, "Alman Anonim Şirket Ka-
nunu'nun ilgili hükümleri uyarın
ca mahkeme bilirkişisi tarafından 
bir fiyat belirlenecektir" denildi. 
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