ÜNLÜ & Co danışmanlığında, Tepe Güvenlik’in
Securitas’a satış sözleşmesi imzalandı
ÜNLÜ & Co’nun danışmanlığını yürüttüğü Tepe Güvenlik’in, İsveçli Securitas’a satışında imzalar atıldı.
Bilkent Holding çatısı altında alarm sistemleri ve alarm izleme alanında faaliyet gösteren Tepe
Güvenlik’in Securitas’a devri, Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak.

BASIN BÜLTENİ – 30.07.2021 Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co’nun
Tepe Güvenlik’in münhasır finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, Bilkent Holding’e bağlı olarak
elektronik güvenlik sistemleri satışı, montaj ve bakım işlerini sağlayan, kendine ait alarm izleme
merkezleri ve sistemleri ile kurumsal ve bireysel müşterilere alarm izleme hizmetleri sunan Tepe
Güvenlik A.Ş’nin (“Tepe Güvenlik”) güvenlik hizmetleri sektörünün önde gelen isimlerinden Securitas’a
satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalandı. Satınalma işlemi Rekabet Kurumu onayına bağlı olup,
işlemin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacağı düşünülmektedir. Satınalma işleminin
tamamlanması ile beraber Tepe Güvenlik, Securitas çatısı altında büyümesini sürdürecektir.
ÜNLÜ & Co’nun münhasır finansal danışmanlığında gerçekleştirilen satış sonrasında Türkiye’de kurumsal
ve bireysel müşteriler için avantajlar ve yeniliklerin sağlanacağı bir döneme girmeyi planlayan Securitas,
küçük ve orta ölçekli işletmelere elektronik güvenlik çözümleri sağlayan bir çözüm ağına ulaşmayı
hedefliyor.
ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Yönetici Direktörü İbrahim Romano, son iki ayda Assan
Gıda’nın Kraft Heinz’e satışı ve Tepe Güvenlik’in Securitas’a satışı olmak üzere iki önemli satın almaya
danışmanlık yaptıklarını kaydederek, “Bu işlemler, uluslararası şirketlerin Türkiye’de uzun vadeli yatırım
yapma iştahının devam ettiğinin de önemli göstergesi oldu. Kurumsal finansman ve danışmanlık
hizmetlerinde pazarda lider konumda bulunan ÜNLÜ & Co olarak Türkiye’nin geleceğine ve büyüme
potansiyeline olan inancımızla ülke ekonomisine desteğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Bölümü Direktörü Batuhan Benli, “Bu önemli işlemi Tepe
Güvenlik’in münhasır finansal danışmanı olarak başarıyla sonuçlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz.
Gelişmeler bize, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki stratejik sektörlere, alanında lider şirket ve markalara

olan ilgisinin devam ettiğini ve Türkiye M&A pazarının kısa ve orta vadede hareketli geçeceğini
gösteriyor” şeklinde konuştu.
Tepe Güvenlik Hakkında
2011 yılından beri kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik çözümleri üretmekte, alarm
sistemleri ve Alarm İzleme Merkezi ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet vermektedir.
Türkiye’nin farklı coğrafyada (Ankara-İstanbul) hizmet veren ilk yedekli Alarm İzleme Merkezi’ni kuran
şirket; ev ve işyerlerinden, büyük kurumlara, Türkiye’nin önde gelen çok noktalı perakende
zincirlerinden, banka şubelerine ve bunlara bağlı ATM’lere kadar geniş bir yelpazede hizmet
sunmaktadır.
Bilkent Holding Hakkında
Bilkent Holding'in temelleri, 1968 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere Prof. Dr. İhsan
Doğramacı tarafından kurulan Dilek İnşaat ile atılmıştır. 1969 yılında Tepe Ağaç Metal ve Makina Sanayi
ile Meteksan şirketleri kurulmuş ve 1986 yılında ise gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde
şirketler, Bilkent Holding çatısı altında toplanmıştır. Bilkent Holding ve bağlı şirketleri, kuruluşundan bu
yana ortakları ve diğer paydaşlarıyla istikrarlı, devamlı ve uzun ömürlü kaynaklar yaratabilmeyi temel
hedef olarak benimsemiştir. 50 yıldan kısa sürede faaliyet alanını kapsamlı bir biçimde genişleten
Holding; inşaat, mobilya üretimi, perakende, matbaacılık, savunma sanayi, güvenlik, spor merkezleri,
sigorta, turizm, enerji, gayrimenkul, hizmet sektörlerinde faaliyet göstermekte ve sahip olduğu
iştirakleriyle hava limanı ve deniz otobüsleri işletmeciliğinde de etkin olarak yer almaktadır. Holding, bu
sektörlerde yurt içinde edindiği tecrübeyi Afrika, Amerika, Avrupa Ülkeleri, Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Rusya’daki operasyonlarıyla yurt dışına taşımaktadır. Kısa sürede faaliyet
alanını ve coğrafi kapsamını başarılı bir biçimde büyüten Bilkent Holding, güvenilir ve saygın kaynaklar
tarafından yayınlanan istatistiklere göre Türkiye'nin en büyük 50 şirketler topluluğu arasında yer almakta
ve Holding'in şirketleri, kendi sektörlerinde edindikleri lider konumlarını korumaktadır.
ÜNLÜ & Co Hakkında
1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 110 başarılı işlem ile
Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne gerçekleşen
toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider
konumda. (Kaynak: Mergermarket)
ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2020 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep
toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler
hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci
sırada yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg)

ÜNLÜ & Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 25 adet borçlanma aracı ihracı ile toplamda 2 milyar
TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu. (Kaynak: Borsa İstanbul)
Türkiye’nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri olan İstanbul Varlık, toplam 322
milyon TL’lik yatırım ile 3,8 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip.
ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve
kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında
yönetilen varlıkların tutarı Haziran 2021 itibarıyla 4,9 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde
ise, 280’den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş
Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise
yaklaşık 4,7 milyar TL’ye ulaştı.
Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca
İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor.
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