Basın Bülteni

Trakya Cam Hindistan’a Açılıyor
•

Hızlı büyüme vizyonu çerçevesinde yüksek potansiyele sahip gelişmekte olan
ülkeleri hedef alan Trakya Cam Sanayii A.Ş. Hindistan pazarına giriyor.

•

Trakya Cam’ın dünyanın önde gelen düzcam üreticileri arasında yer aldığına
dikkat çeken Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr.
Ahmet Kırman, “Trakya Cam, Avrupa’nın dördüncü, dünyanın altıncı büyük
düzcam üreticisi. Yeni coğrafyalarda da var olma hedefimiz doğrultusunda
Hindistan pazarına girme kararı aldık. Bu amaçla, ülkenin en büyük cam ambalaj
üreticilerinden Hindusthan National Glass & Industries Limited (HNGIL) ile HNG
Float Glass Limited (HNGFL) unvanlı şirkette ortaklık tesis etmek üzere iyi niyet
anlaşması imzaladık” dedi.

Düzcam alanında Avrupa’nın 4. dünyanın 6. büyük kuruluşu olan Şişecam Grubu şirketlerinden
Trakya Cam Sanayii A.Ş., Hindistan’ın en büyük cam ambalaj üreticilerinden Hindusthan
National Glass & Industries Limited (HNGIL) ile Hindistan’da ortak hissedarlık ve yönetim
yapısıyla düzcam faaliyeti sürdürmek amacıyla iyi niyet anlaşması imzaladı.
Trakya Cam Sanayii A.Ş., hızlı büyüme vizyonu çerçevesinde yüksek potansiyel taşıyan yeni
pazarlara açılmaya devam ediyor. Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof.
Dr. Ahmet Kırman, “Trakya Cam olarak, hızlı büyüme vizyonumuz çerçevesinde yeni
coğrafyalarda da var olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda da Hindistan düzcam
pazarına girme kararı aldık” dedi.
Hindistan pazarında faaliyette bulunmak üzere ülkenin en büyük cam ambalaj üreticilerinden
HNGIL ile temaslarda bulunduklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Kırman, şöyle konuştu: “HNGIL ile
görüşmelerimiz sonucunda, ortak hissedarlık ve yönetim yapısıyla, “HNG Float Glass Limited”
(HNGFL) unvanlı şirkette ortaklık tesis etmek üzere “İyi Niyet Anlaşması” (MOU) imzaladık.
Anlaşma kapsamında, Trakya Cam Sanayii A.Ş., HNGIL ve kurucu hissedarlarının yüzde 88
oranında pay sahibi olduğu tek düzcam hattı olan HNGFL’ye yaklaşık yüzde 44 oranında ortak
olacak. IFC (International Finance Corporation) halen bu firmanın takriben yüzde 12 oranı ile
azınlık hissedar konumunda bulunuyor.”
Kırman, ortaklık sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Hindistan’da düzcam ve otocam üretimi
alanında yeni büyüme projelerine yönelik değerlendirme çalışmalarına da başlanacağını
sözlerine ekledi.
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