
       Εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στην TURK CELL από το τ/κρατικό επενδυτικό ταμείο    
 
Στις 18 Ιουνίου, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας (TWF),με επίσημη ανακοίνωσή 
του, έκανε γνωστή την εξαγορά της Turkcell Holding, κατόχου του πλειοψηφικού πακέτου 
μετοχών (51%) του μεγαλύτερου, με 47 εκ. ενεργούς συνδρομητές, παρόχου κινητής 
τηλεφωνίας της Τουρκίας, της Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.  Με την κίνηση αυτή, το TWF θα 
ελέγχει άμεσα το 26,2% των μετοχών της Turkcell, εξέλιξη που καθιστά το επενδυτικό ταμείο 
μεγαλομέτοχο, ενώ θα διορίζει πέντε από τα εννέα συνολικά μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου.  
 
Η εξαγορά αυτή από το τουρκικό κρατικό επενδυτικό ταμείο έδωσε ουσιαστικά ένα τέλος στην 
πολύχρονη διαμάχη για τον έλεγχο της Turkcell, μεταξύ των μέχρι πρότινος μεγαλύτερων 
μετόχων της εταιρείας, της σουηδικής Telia και της τουρκικής εταιρείας συμμετοχών Cukurova 
Holding. Πλέον ωφελημένη από τις διοικητικές ανακατατάξεις αναδεικνύεται η εταιρεία 
LetterOne, συμφερόντων του Ρώσου επιχειρηματία Mikhail Fridman. Η LetterOne, η οποία 
διατηρούσε μικρό, μειοψηφικό ποσοστό στην Turkcell Holding εξελίσσεται στο δεύτερο 
μεγαλύτερο μέτοχο της Turkcell, διευρύνοντας το μετοχικό της μερίδιο σε 24,8%. Αυτό θα 
καταστεί εφικτό μέσω μιας πολύπλοκης συναλλαγής, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει τη 
χρηματοδότηση μέρους της εξαγοράς της Turkcell Holding από το TWF με πόρους της 
LetterOne, δάνειο το οποίο θα είναι μελλοντικά μετατρέψιμο σε μετοχές της Turkcell Iletisim 
Hizmetleri AS.  
 
Η εξαγορά της Turkcell συνιστά την πρώτη επιχειρηματική κίνηση στην οποία προβαίνει το 
κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας έπειτα από τη μεταβολή του θεσμικού πλαισίου που 
διέπει τη λειτουργία του, τον παρελθόντα Απρίλιο, μεταβολή που έδωσε τη δυνατότητα στο 
επενδυτικό ταμείο να αγοράζει –απευθείας- μετοχικά μερίδια σε τουρκικές επιχειρήσεις οι 
οποίες χαρακτηρίζονται στρατηγικού χαρακτήρα. Μέχρι πρότινος, η «περιουσία» 
 του TWF  συνίστατο σε μεταφορά κρατικών περιουσιακών στοιχείων υπό των έλεγχο του 
Ταμείου. 
 
Σημειώνεται ότι του TWF ηγείται ο Πρόεδρος Erdogan με αναπληρωτή του τον Υπουργό 
Οικονομικών, και προεδρικό γαμπρό, B. Albayrak. Την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας 
του επενδυτικού ταμείου έχει ο κ. Ζ. Sonmez, ο οποίος στο παρελθόν κατείχε υψηλόβαθμη 
θέση στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας. 
 
Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας ιδρύθηκε λίγους μόλις μήνες μετά το αποτυχημένο 
πραξικόπημα στη γείτονα χώρα, το 2016. Κατέχει το σύνολο ή μέρος των μετοχών 20 
κορυφαίων τουρκικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων του εθνικού αερομεταφορέα 
(Turkish Airlines), του τηλεπικοινωνιακού ομίλου Türk Telekom, των κρατικών τραπεζών Ziraat 
Bank, Vakif Bank και Halkbank, της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου (ΤΡΑΟ) και του 
χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης (Borsa Istanbul), με την αποτίμηση των συμμετοχών 
του να προσεγγίζει τα $ 40 δις σε τρέχουσες τιμές. 
 
 


