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BASIN BÜLTENİ

KARSAN’A “YILIN TAHVİLİ ÖDÜLÜ”
Karsan, Türk Sermaye Piyasası’ndaki en iyi uygulamaların
tescillendirildiği Bonds&Loans Awards Turkey 2014 tarafından
“Yılın Tahvili Ödülü”nü almaya layık görüldü.
Türkiye’nin en köklü otomotiv şirketlerinden Karsan, Türk Sermaye Piyasalarındaki
olağanüstü başarıların takdir gördüğü Bonds&Loans Award Turkey tarafından yerel para
cinsinden ihraç edilen tahviller kategorisinde “Yılın Tahvili Ödülü”’nü almaya hak kazandı.
11 Kasım 2014 Salı akşamı Esma Sultan Yalısı’nda Bonds&Loans Award Turkey
tarafından düzenlenen törende Karsan adına ödülü Karsan CFO’su Hakkı Güralp teslim
aldı. Güralp yaptığı konuşmada “Yılın Tahvili Ödülü”nü almış olmaktan dolayı gurur
duyduğunu ifade etti. Güralp konuşmasına şöyle devam etti; “Karsan, her alanda en iyi
uygulamaları takip etmek ve yenilikçi çözümler sunmak konusunda kararlı adımlar atan
bir şirket. Bu ödüle konu olan 100 milyon TL tahvil ihracını Ünlü Menkul Değerler’in
katkılarıyla stratejik bir kararla ihraçların iptal olduğu bir ortamda gerçekleştirdik. İhraç,
kurumsal yatırımcılardan çok büyük bir ilgi gördü ve 4.5 kat fazla talep aldı. Tahvil
ihracımızın sizlerden gördüğü takdir de Karsan’a büyük bir gurur yaşatmaktadır”.
Karsan nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Mayıs ayında 100 milyon, Ekim ayında ise 180
milyon TL nominal değerli tahvil ihraç etmiştir.

Kısaca Karsan
1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1979-1998 yılları arasında
Koç Grubu çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini
almasıyla birlikte Kıraça Holding bünyesine dahil olmuştur. 1981 yılından itibaren %100
yerel sermayeyle ticari araç üreten bir firmadır. 2009 yılında belirlediği “Sınırsız Ulaştırma
Çözümleri” vizyonu doğrultusunda, binek araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona
geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi hedefleyen Karsan; bugün Bursa’da yer alan
modern ve esnek tesislerinde lisans altında Hyundai Truck HD75/35 hafif kamyonlarını,
BredaMenarinibus marka otobüslerini ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan
ATAK ve Karsan STAR araçları üretmektedir. Bu ürünlerin pazarlama, satış ve satış
sonrası hizmet faaliyetlerini ise Karsan Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir. Yaklaşık
1000 kişinin çalıştığı Karsan, İSO’nun (İstanbul Sanayi Odası) yaptığı araştırmaya göre
2013 yılı "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında 151. sıradan 93.
sıraya yükseldi. Halka açık bir Şirket olan ve Borsa İstanbul'da işlem gören Karsan’ın
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki pay oranı 2014 Kasım
ayı itibariyle %34'tür.
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