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BİİRLEŞMEYE
E DAİR FIRS
SATLARI DE
EĞERLENDİRİYORUZ – OYAK ÇİME
ENTO GRUB
BU

Çimento Gru
ubu Yönetim
m Kurulu Ba
aşkanı Celal Çağlar, çim
mento sektörründe bugün
ne kadar
OYAK Ç
yapılmışş en büyük birleşme
b
olan
n Holcim ve Lafarge gruplarının birle
eşmesini yakkından takip ettiklerini
ve oluşa
acak fırsatlarlla şimdiden ilgilenmeye b
başladıklarını söyledi.
4 Nisan’da basına yansıyan ve
e detayları şşekillenmeye
e başlayan Holcim
H
- Laafarge birleş
şmesinin,
şirketlerin bağlı oldu
uğu rekabet kanunları u
uyarınca baz
zı varlıkları elden
e
çıkarm
masını gerek
ktireceğini
söyleyen
n Çağlar, sa
atılması olas
sı tüm varlıkklar ile şimdiden ilgilenm
meye başladdıklarını ifade
e ederek
konuyla ilgili uluslara
arası yatırım bankaları ile
e görüşmelere başladıklarrını açıkladı.
amasına gele
en birleşme görüşmelerin
g
nin 40 Milyarr Euro piyasa değerine uulaşarak dün
nyanın en
Son aşa
büyük ççimento grub
bunu yarata
acağını ve ttoplam kapa
asitesinin yıllık 440 Milyyon Tonu aşacağını
a
hatırlatan Celal Çağlar, bu ko
onudaki hab
berlerin düny
ya çimento sektöründe büyük bir heyecan
yarattığını belirtti.
birleşme sonrasında Ekv
vator’dan Filiipinler’e kad
dar pek çok ülkede pazaar payı %80
0’e varan
“Olası b
ş ülkede ben
nzer olan re
ekabet kanun
nları, birleşm
miş yeni şirk
ketin bazı
biçimde artacak ve her gelişmiş
arının üçüncü
ü şahıslara satılmasını ge
erektirecektirr” diyen Çağllar, varlık sattışlarının olası olduğu
fabrikala
her ülke ile ilgili deta
aylı çalışmala
ara başladıkllarını ifade ederek
e
“Özellikle büyümeeye devam eden veya
potansiyeli
b
bulunan
Doğ
ğu
Avrupa,
Af
frika
ve
İngilt
tere
pazarlar
rına odaklanaacağız” dedi.
büyüme
ektörü, 2013
3 yılında 70 Milyon Ton
nun üzerinde
e çimento ürretimi ve 60
0 Milyona
“Türkiye Çimento Se
n iç satışları ile Avrupa’n
nın birinci, dü
ünyanın ise beşinci sıras
sında yer al ırken OYAK Çimento
yaklaşan
Grubu, g
geçtiğimiz yıll 10 Milyon Tonun
T
üzerin
ndeki satış ha
acmi ile uzun
n yıllardır paazar lideri konumunda
bulunuyo
or. Bu paza
ar liderliği ülke
ü
içinde yapacağımız
z olası satın almaları sınırladığı için uzun
zamandıır, çeşitli coğ
ğrafyalarda satın alma ffırsatlarını ta
akipteyiz. Ho
olcim ve Lafa
farge’ın birleşmesi ile
oluşacakk yeni fırsatla
arı da ciddiye
etle ele alıyo
oruz. Hedef ülkelerden
ü
olan Romanyaa’da 2007 yılından bu
yana faaliyetteyiz” diyen Celal Çağlar, OY
YAK’ın Türk
kiye’nin en büyük sanaayi şirketlerine sahip
u, 2012 yılı karının
k
1 Milyar Dolara yyakın, yatırım
ma yönlendirrmeye hazır nakdinin ise
e 3 Milyar
olduğunu
Doların ü
üzerinde oldu
uğunu hatırla
attı.
OYAK Ç
Çimento hale
en, 5 entegre
e çimento fa brikası ve 40
0’a yakın ha
azır beton tessisi ile yurtiç
çi pazarın
%14’üne
e sahip en büyük çimentto grubu olarrak faaliyetle
erini sürdürm
mekte, Marmaaray, Avrasy
ya Tüneli,
İzmit Kö
örfez Geçişi Asma Köprrüsü ve Kuzzey Marmara
a Otoyolu gibi ülkenin een büyük projelerine
çimento ve hazır beton sağlamak
ktadır.
ahip bir eme
eklilik fonu ol an OYAK, çimento, dem
mir çelik, otom
motiv, enerji ve kimya
100 yıllıkk geçmişe sa
başta olm
mak üzere pek
p çok alanda 60 şirketii ile faaliyetle
erine devam etmekte oluup, 2012 yılı kombine
satışları 14 Milyar Do
olara yakın kombine
k
ciro ve ihracatı 4 Milyar Dola
arın üzerindeedir.
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