
Havas"ın tamamı
TAV'a geldi

TAV Havalimanlan, İş Bankası'nın dolay-
lı iştirili İş Girişim Sermayesi Yatırım Or-

taklıgı AŞ ve HSBC Investment Bank Holdings'in
Türkiye'nin önde' gelen yer hizmetleri şirketi
Havaş'taki yüzde 35 oranındaki hisselerini toplam
80 milyon Euro bedel karşılığında aldı. Böylece,
Havas'ın tüm hisseleri TAV'a geçmiş oldu. TAV
Havalimanlan İcra Kurulu Başkanı Dr. Sani Şener,
satış işlemiyle Türkiye'de 23 havalimanında hiz-
met sunan uluslararası kuruluş kimligine kavuşan
Türkiye'nin ilk ve önde gelen yer hizmetleri şirketi
Havaş'ın tarihinde önemli kilometre taşının daha
geride kaldığını söyledi. Havaş'ın büyüme strate-
jisi çerçevesinde üç yıl önce İş Girişim Sermaye-
si Yatırım Ortaklığı AŞ ve HSBC Investment Bank
Holdingsile TAVyönetimi altmda ortaklık anlaş-
ması imzaladıklannı anlatan Şener, ortaklığın ger-
ceklestirilmesi ileTAV'a 102milyon Euro nakit gi-
rişi sagladıklarını bildirdi. Şener, üç yılda finansal
ortaklan ile Havaş'ı, ülkesinde kabul gören çoku-
luslu yer hizmetleri şirketine dönüstünneyi başar-
dıklarına dikkat çekerek, "Havas, TGS Yer Hiz-
metleri AŞ'yi iştirakleri arasına katmasıyla, Türki-
ye pazarında hizmet sunduğu uçak sayısını ikiye
katladı. Diger yandan, Havaş Europe'a ortak ola-
rak Havaş altı ülkede hizmet saglayan çokuluslu
bir yer hizmetleri şirketi haline geldi." dedi.

Satış işlemi süresince, HSBC Principal
Investments'a danışmanlık hizmeti sunan HSBC
Portföy Yönetimi AŞ'nin de Yönetim Kurulu Baş- .
kan Yardıması olan HSBC Principal Investments
Yönetici Direktörü Ahmet Erelcin. Türk havaa-
lık sektörü tarafından yakın zamanda kaydedilen
önemli gelişmenin arkasındaki güçlü performan-
sını sürdürmesi için Havaş'ı destekleme misyo-
nuyla yatırırnda bulunduklarını söyledi. Ereldn,
Havaş'ın, TAV Havalimanlan catısı altmda gös-
terdığı üstün performans ve aldığı uluslararası ka-
lite ödüllerinden de anlaşılabileceği üzere, Türk
havacılık sektörünün gelişimine önemli katkı-
larda bulunduğunu bildirdi. İş Girişim Sermaye-
si Yatırım Ortaklıgı AŞ İcra Kurulu Başkanı Murat
Özgen, TAVHavalimanlan ile ortaklık kurduklan
dönemde hizmet saglanan ülke sayısı ikiden altıya
çıkarken, Havaş ve iştiraklerinin hizmet sagladık-
lan uçak sayısının da, 2009 ile 2011 arasında nere-
deyse iki katma çıktığım dile getirdi.


