
44

Dünyanın lider otomotiv tedarikçilerinden Hella, Frankfurt Men-
kul Kıymetler Borsasının Prime Standard’ında halka açılıyor. His-
se başına 25.00 Avro fiyatlı 11,1 milyon yeni hisseden oluşan özel 
plasman, başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu ilk satışın plasman 
hacmi yaklaşık 278 milyon Avro olarak gerçekleşti.

DünyaDa, aydınlatma teknolojileri ve 
otomotiv endüstrisi için elektronik ürün-
lerin tedarikçisi Hella KGaA Hueck & Co. 
halka açılıyor. Hella hisselerine ilişkin iş-
lemlerin, 11 Kasım 2014’te, hem Frank-
furt Menkul Kıymetler Borsası’nın (Pri-
me Standard) düzenlenmiş piyasasında 
hem de Lüksemburg Menkul Kıymetler 
Borsası’nda başlaması bekleniyor. Hel-
la, tamamlanan özel plasmanlardan elde 
edilen yaklaşık 278 avroluk geliri mevcut 
büyüme stratejisini devam ettirmek için 
kullanmayı planlıyor. Aile hissedarları, 
yatırımın çoğunluğunu üstlenen uzun va-
deli yatırımcılar olarak rol almaya devam 
edecek. Şirket Müdürü Dr. Jurgen Beh-
rend, “Hella, küresel otomotiv endüst-
risinde çok başarılı bir geçmişe sahip. 
En önemli önceliğimiz, Hella’nın bağım-
sız aile şirketi özelliğini korumak,” diyor. 
Ayrıca, şöyle de ekliyor: “Halka açılmak, 
uzun süreli büyüme stratejimizi devam 

ettirmemiz için yeni fırsatlar yaratı-
yor.” dedi.

Şirketin başarılı gelişme 
eğilimi devam edecek
2013/2014 mali yılında 5,3 milyar 
Avro gelir elde eden Hella, dünya ça-
pında önde gelen ilk 50 otomotiv te-
darikçisinden biri. Son 10 yıl içeri-
sinde, Hella gelirlerini yılda ortalama 
yüzde 6,3 ve hatta, 2008/2009’dan 
bu yana toplamda yüzde 10,2 artır-
mayı başardı). Hella, gönüllü işten 
çıkma ve kısmi emeklilik programıyla 
ilgili tek seferlik etkiler için 52 milyon 
Avro ile uyarlanmış olan FVÖK’ünü 
393 milyon Avro’ya çıkardı ve 
2013/2014 mali yılında yüzde 7,4’lük 
bir uyarlanmış FVÖK rakamına ulaş-
tı. Hella’nın CEO’su Dr. Rolf Breiden-
bach ise yaptığı açıklamada şu değer-
lendirmeyi yaptı: “Dünya çapındaki 

müşterilerimize daha da iyi çözüm-
ler sunmak için uluslararası ayak izi-
mizi genişletmeyi ve inovasyona ya-
tırım yapmayı hedefliyoruz,” diyor 
ve ekliyor: “Teknoloji liderliğine, çe-
kici bir müşteri portföyüne, işletimde 
mükemmeliyete ve küresel düzey-
de var olmaya dayanan başarılı bü-
yüme stratejimiz sayesinde, ilave pi-
yasa potansiyelini en iyi şekilde kul-
lanmak için mükemmel bir konum-
dayız. İşlemden elde edilen gelirler, 
uzun süreli büyüme stratejimizi hız-
landırmamıza imkân verecek.”
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