
































































































































































�,cili .FaoliJ.ıetlertle Pa�r Uderl 

Şirket knruluşwıdruı bugüne gt!-rçekleşıirdiği • :.H başanh işlffll ile Turliy�'niD litlc.'T saıın bn_a 'ıı't: birfeşrnc: 
danışmanıd1r •. -\yrıca Şirket 201 o,•ctaıı bugOne gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi .işl',ç,ı-ı adedi, 
topram öz;el foD İ!jJe111 adedi $Tral::mıalannda d11 lider lkonumdııd1r (Kaynaic· Merg�nnarle.ı 
lı!J1'$i4h?F14:,.Jlf,ll uro.coınh -aı;rimd-iliskileri.li::ah11amelek J ).

nl□ & Co Grubu 1010-20-20 ytlı :ınısınd'tıki halka a_nlar, ikinci1 halka 31rzlar ve hı-1:landınlmış talep toplama 
(.a�mttsd ıbook buildingJ iş.lc:mlerlni içacn scmıaye piyasası �krnkrinı:k özdle:şcıınm:ler hariç %22 pıwır 
pııı.yı \'� 3 milyar ABiD Dolan iş_lem ıutrın ile ili:inci sınıdı }'er illınntadır (Kuytıak: Bloonıbı•rg, 
hııpı.r:lı •'k'l�. wılm'Pı ,;oınly«Ji.dJJ.tt';'-1/i.di{t'ı-Vi:ahıµ11t,ef,(kl), 

1 t.ırıbuJ \fntiık. Tü:rl.l)•e°ıniu en b□�ük tahsili g,ecikmi� ı'.ıılacak portfü) yöın:tiıni şirlmlerüıdeıı biridit. 
Scklördeki en ru,;rif oyurıcul,mlan olan lstanbul V rlık. �O.l0 oonunda co:plamda yapıılmış olan 302 nrily�n 
TI' lik yatırım ile 3,4 milyar n.. aııspara hüyüklüjtln� ve 4SO bin. mOştmdcm olu� bir portföye- sahipıiı-. 

Girişimdi/fi Külıürüylt! hklerhı Başonlnrııu 

Onlll & Co G rı.ıtru gtrıi�irnci '-'I! yçnilikç i vi:ıyonuylıı 2 :> ::,,•ıld ır ·ı;-olFkİye-' de fin;ın:;al piyasalıırda fu I iyct 
�rösLnın�ktc:.dir. 

nll'l & Co Grı.ı.bu'mm bllnyesindeJd ilk şirkeı okm Dundas 0nm, t996 yılmda. Törki�'d1cki ilk batınısa;, 
btrle�me 1.-e sıııırı ahnııı ş-iıi;:cti olanı.k, TDrkiyc scmıayc piyıısalannıı yatırım yapmak i:steycn yaıbam:ı 
Jatı.rımcılam daıuşımınlık hiııneıi uruoak Uzeııe kurulmuşnır. Dıında.s Onru, 19()7 yıhnd4' Finlandiya 
m,c,Tl-:ezl m ambalaj şiırkcdcrindm 1-fulıuımfl:ki Ü;!ı,j" nln Ofiı.•cnı 11la.ı;•ik Sanayi ve: -ricarc-t Limited Şiıt:cti 'nım .satın 
ıdnm .işlcıniıı.dı:: rnl ı'IIMık T□rkiy-c'deki yttp'I.L�ı ilk satm a.lm11 ,·e birleşme işlemiaı::- ıını.t:ılık eı:ıttiş1ir. 

200'2 y-ılından itibaren Dı.ında ÜnW Mcrı1,.ıııl .D0ğerlı!r A,Ş, o,lamk fiı.ıliyctlç,rinc devam dmı�İr . 20DJ'tc 
2003 'tc u:Jıman Brodı�ırs fm::.'}·t damşmilJlhğı ile �lııy.ın v,ırbk yöacı.imi himierin.de •fllı�i I i �ceikmiş 
alacak b;rimini kurı-l'lut ve b111ı illarıdaı nırki;·e'deki önetl kurumlard;ım biri haline g,e[miştir. 

�007 yıhnda. kuru laırı Ün l llı Atlcmııfr•,•C' Assı:L Managı:mcnl (kuruluş 11d1 ilı: SU Privu.Le EQu1ly Mııııagc:mt'nl 
Limited} ş.i!keti öz.el sc:roıaye fo11kml'lil daıuşrnanhk foaliyetferi kapsıımıı:ıda sektördeki tEklcrdendlir Şifb-t 
1006'tc Altınyıldız Menst�1 v� K.onf"cks:ryon Fabrikaları A.Ş.'nin ıahvil ihracı ile yurıt içinde uzun şilrc 
sonra gctÇekl�Liritc-n iJk ôz.cl sdkıör ıahvili ibıııç,l:aıımdıın bitine uracıhk ı::lnıtL�tiı:', 

201 l 'dc teknoloji, intmıet ve iletişim fımıalmna Y321lım, ı:-ticarcı. ıınohil, so!!yal rncdya. bulut bUiışim sibi 
p.az:.arlard:rı giri �imtc-rdc bu luııımıık iS'lç)"etı tıLarl-up" l.trıı desLek olrr'ltı b�cfiy]ı::, Türkiye'nin ilk teknoloji ve e
micaret form olan 112 Capital P.ann,ers�ın daıuşrnan kurucu ortaAı oliımk yer .ıhnıştır. 

2012'dc löm Ünl6 & ·o Grubu tB.PJiyctferı, Üıılii Yatınm lfoldi11g A.Ş. çaııs1 alıında loplruıması ile bcıııbcr-, 
Şirl«-t'in ınıv.ınmı Önlü Yaurıın Iloldhı.g A.Ş. otarak deAi�irnıiştir. Şirk•et. 2014 yılında 3.l rıcıil}'ar ABD 
Dolan tutanrıdal; t Y ı fd17; 1-fQld irıs A.,Ş.'n in lJniced Bi:ıı:cuiıs•i samın alma işh:m inde d..1111� lık hi:zmcti 
rı,•cn:Te:'k, Tü:rıkiyc'dt.-ld c-n bü.J·ük yın11 dmşı S;;ıtın a.lmti �lı:mb1de ara1;thk lıtimıeı.i s..ağlamJŞ'Lır, 

2016'da Ne\Y York'ta UNLU 'eeuritics ine. 'j kuran Şirı:et, ARD'dı:km tek l□rk aracı kunımu olilffik, )'aooncı 
yahnınt.ı l.mıı Türkiye paz.arınd:a yııLırım oonkecılıQ.ı faaliyetlerinde scrv i.s vermeye başl.unıştıt. 20 l 8 · de ise 
Ünlü Sectıri ües UK Ltd. Birlı:.şik KtııJ I ık 'ta kuru1mı.ış \.e faMiyeHetine başların� ır. 

Şirkcr, 20ıs•dı: ilk paya. d�nüştilıi•lcbilir tahvil işleminde aracılık ctmi�fr "e Tarkly�•ııi:rı ilk ıanrn 
a lacaklıınmı dayalı., varlığa daya.l ı me-:nkul kıymcı ihlllern ı gerÇı::kJctLimti�ıir. 

201 l 9' oo ünm & Co GNbu, ııı luslarnrnsı ölçekte himı et .ajını ı;.•c byn�l; imksnlannı gcniş,1c:ımck mnııcıyla 
(-.().11dra' da ofis :ıçarak kü�I l�e yolunda OO\' bir .adım aırnışmır. , i LU �urimies. UK Limited sd,y.la 

https://www.unluco.com/assets/unlu__co/upload/images/m/mergermarket-2842.jpg
https://www.unluco.com/assets/unlu__co/upload/images/m/bloomberg-2841.png
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