Basın Bülteni

Rubis Terminal’i satın alan Transpet,
petrol ürünleri ve kimyasal depolamada Akdeniz
havzasını hedefe aldı
Enerji ve petrol ürünleri ticareti alanlarında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Transpet, ÜNLÜ &
Co’nun aracılık ettiği işlemle, Fransız Rubis Terminal Infra SAS’in Türkiye operasyonlarını yönettiği
Rubis Terminal’i satın aldı.

Türkiye’nin enerji ve petrol ürünleri ticareti alanında önde gelen şirketlerinden Transpet Petrolcülük ve
Enerji A.Ş. (Transpet), uluslararası petrol sektörünün önemli oyuncularından birisi olan Fransız Rubis
Terminal Infra SAS’in Türkiye operasyonlarını yönettiği Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi (Rubis
Terminal) satın aldı.

ÜNLÜ & Co’nun alıcı taraf danışmanlığını yürüttüğü satın alma işlemi ile depolama sektörüne de yatırım
yapan Transpet, petrol ürünleri ve kimyasal depolama faaliyetlerinde tüm Akdeniz havzası ülkelerini
hedefliyor.

Rubis Terminal Petrol hakkında:

İskenderun Körfezi'nde yer alan Terminal 1984 yılından bu yana sektöre hizmet vermektedir. Kuruluşundan
bu güne sürekli şekilde yapılan yatırımlarla yenilenen ve geliştirilen Terminal, Kerkük-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-

Ceyhan boru hattının bittiği ve petrol endüstrisinin giderek yoğunlaştığı bir bölgede yer alması nedeniyle
stratejik bir konuma sahiptir.
Terminal, bu konumunun getirdiği stratejik avantajların yanında, kurulu 44 tankında var olan 650.000
metreküp depolama kapasitesi ve 2,3 kilometre uzunluğundaki iskelesi ile Akdeniz'in en büyük bağımsız

depolama tesislerinden birisi olarak sektörde önemli bir yer işgal etmektedir.

Transpet Petrolcülük ve Enerji A.Ş. hakkında:
Transpet, Türkiye’nin önemli enerji gruplarından birisidir. Bugüne kadar petrol ürünleri ticaretinin yanı sıra

yenilenebilir enerji, sanayi ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyetler yürüten Grup, gerçekleştirdiği
bu satın alma ile stratejik hedeflerinden birisi olan depolama alanına da girmiş bulunmaktadır.
Alanında uzman ve oldukça deneyimli bir kadroya sahip olan Grup, faaliyet alanını kimya sektörüne doğru
genişletmek niyetindedir. Bu maksatla Grup hem üretim hem de depolama tesisi yatırımları

planlamaktadır.

ÜNLÜ & Co hakkında:
1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 25 yıldır sürdürdüğü faaliyetleri kapsamında Yatırım Hizmetleri

Danışmanlığı, Sermaye Piyasaları Yatırım Danışmanlığı ve Aracılık Hizmetleri, Kurumsal Finansman ve Borç
Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri, Alternatif Yatırımlar ve Fon ve Portföy Yönetimi alanlarında
yatırımcılara hizmet vermektedir.
DAHA Yatırım Danışmanlığı kapsamında ise nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım

danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.
Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca İstanbulBağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunmaktadır.
www.unluco.com
www.unlumenkul.com

