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SEYMUR Tarı’nın liderliğinde 2000 yılında Türkiye’nin ilk bağımsız girişim
sermayesi danışmanlık şirketi olarak faaliyete geçen Turkven, 2010’da yatırım
için adres ararken karşısına 100 şubeli Domino’s Türkiye çıktı.

Domino’s’un Türkiye’de 700-800 şubeye çıkabileceği potansiyeli görülünce
markanın o dönemdeki ülke haklarına sahip Ural Ataman’la masaya oturuldu.
Turkven, Domino’s Türkiye’nin yüzde 100’ünü alıp, şirketin başına Aslan
Saranga’yı getirdi.

Turkven CEO’su Seymur Tarı, Domino’s Pizza Türkiye’nin Yönetim Kurulu
Başkanlığını üstlenirken, şirketi büyümeye taşıyacak yönetim ekibi oluşturuldu.
Domino’s Pizza, Türkiye’de 480 şubeye doğru ilerlerken, Rusya, Azerbaycan ve
Gürcistan hakları da devralındı.

Böylece Domino’s Pizza Eurasia, grubun 5 önemli bölgesinden biri olarak öne
çıktı. 10-12 şubeyle devraldıkları Rusya’da şube sayısı kısa sürede 96’ya ulaştı. 4
ülkedeki şube sayısı 570’i aşıp, cirosu 700 milyon liraya dayanınca Turkven
yönetimi kararını verdi:

- Domino’s Pizza (DP) Eurasia’nın çoğunluk hisselerini London Stock Exchange’te
(LSE-Londra Menkul Kıymetler Borsası) halka açalım.

Turkven yönetimi, halka açılma için iddialı hedef koydu:

- LSE’ye, “standard listing”den daha yüksek kurumsal yönetim ve şeffaflık
standartları istenen “premium listing” statüsü ile girelim.

Turkven, 2000 yılında Singapore Investment Corporation ve Abu Dhabi Petrol
Fonu başta olmak üzere 30’a yakın kurumsal yatırımcıdan topladıkları fonla
girdiği Domino’s Pizza Türkiye’yi, DP Eurasia’ya dönüştürüp, 290 milyon pound
(374 milyon dolar) toplam değerle LSE “premiun listing”e kote ederek halka açtı.

Aslan Saranga, LSE’deki gong töreninde ulaşılan noktanın hayallerini aştığını
belirtti:

- Ben 20-21 yıl önce pizzacılığa başladım. Bugün ulaştığımız nokta, hayallerimin
ötesine geçti. DP Eurasia’yı LSE’de halka açmayı hayal bile edemezdim.

Domino’s Pizza’nın verilerini paylaştı:

- Domino’s, 81 ülkede 11 milyar dolarlık satış gerçekleştiriyor. Biz de yönetiğimiz
4 ülkede son 6 yılda 400’den fazla şube açtık. Rusya pazarında ikinci sıradayız.
Türkiye ve Rusya’da büyüme potansiyelimiz çok yüksek.
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Seymur Tarı, LSE’de talebin, arzın birkaç katına ulaştığını vurguladı:

- DP Eurasia hisselerinin çoğunu uzun vadeli uluslararsı yatırımcılar aldı.

Şirketi 2010’dan buyana 6-7 kat büyüttüklerini kaydetti:

- Domino’s’ta 6-7 yılda ortalama yüzde 30’luk yıllık büyüme trendi yakaladık.

Turkven, parayı çeşitli ülkelerden 30 dolayında kurumsal yatırımcıdan toplayıp,
Türkiye’de Seymur Tarı’nın deyimiyle “peynirli ekmek”e yatırdı. . .

Türkiye’de hızlı büyüyünce Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan’ı kapsayan DP
Eurasia’ya dönüştü.. .Türk ekibin çabasıyla LSE’de “premium listing”e girip, dünya
çapında ses getirmeyi başardı. . .

BAŞKANLIĞI SELFRİDGE’İN ESKİ CEO’SUNA BIRAKTI

DOMINO’S Pizza Eurasia’nın çoğunluk hisselerinin halka arzı ve Londra
Borsası’nda işlem görmeye başlamasıyla birlikte Seymur Tarı, 6-7 yıldır
sürdürdüğü yönetim kurulu başkanlığını gong töreninde bıraktı:

- DP Eurasia’nın yönetim kurulu başkanlığı görevini Selfridge’in eski CEO’su Peter
Williams’a devrediyorum. Ben, DP Eurasia’da Turkven’i yönetim kurulu üyesi
olarak temsil edeceğim.

BORSA İSTANBUL’A GİRME YOLU ARIYOR

TURKVEN CEO’su, Domino’s Eurasia Yönetim Kurulu Üyesi Seymur Tarı, Borsa
İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’la görüştüğünü belirtti:

- DP Eurasia’nın London Stock Excahnge ile birlikte Borsa İstanbul’da da işlem
görmesini arzu ediyoruz. Borsa İstanbul yönetimi, mevzuatın uygunluğuna göre
bize bu kapıyı açacak.
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Domino’s Pizza’nın Türkiye ve Rusya faaliyetlerini yürüten DP Eurasia, Londra’da

‘premium listing’ statüsü elde ederek halka açıldı. DP Eurasia Yönetim Kurulu

Başkanı Tarı, “Türk firması olarak gururluyuz” dedi

ABD'li restoran zinciri Domino's Pizza'nın Türkiye ve Rusya faaliyetlerini yürüten

DP Eurasia Londra borsasına taşındı. Yatırım fonu Turkven, 2000'de Singapore

Investment Corporation ve Abu Dhabi Petrol Fonu başta olmak üzere 30'a yakın

kurumsal yatırımcıdan topladıkları fonla girdiği Domino's Pizza Türkiye'yi, DP

Eurasia'ya dönüştürüp, 290 milyon pound (374 milyon dolar) toplam değerle

Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (LSE) 'premium listing'e kote ederek halka

açtı. Dominos Pizza-DP Eurasia, Londra'da 'premium listing' statüsü elde eden ve

ana pazarı Türkiye olan ilk şirket oldu.

Halka arz töreninde konuşan DP Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Seymur Tarı,

'premium listing'i çok önemsediklerini ve bunun için çok uğraştıklarını vurguladı.

Tarı, "Burada Türk yöneticiler ve Türk firması olarak bulunmak bizim için ayrı bir

gurur. Londra'da premium listing olarak bir ilki gerçekleştirmek bize kısmet oldu"

dedi. Tarı, LSE'de talebin, arzın birkaç katına ulaştığını belirterek, "DP Eurasia

hisselerinin çoğunu uzun vadeli uluslararası yatırımcılar aldı" dedi.

 

Gong törenine Seymur Tarı (TURKVEN Başkanı), Peter Williams (Domino's Eurasia

Yönetim Kurulu Başkanı), Aslan Saranga (Domino's Eurasia Genel Müdürü), Güvenç

Dönmez (Domino's Rusya Müdürü) katıldı.

ÖNERİ-YORUM

ŞEREF OĞUZ
Londra’nın birinci ligindeyiz

05 Temmuz 2017, Çarşamba
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İYİ HABERE İHTİYAÇ VAR

Tarı, "Bu şirket alçak gönüllü, yeniliğe açık bir şirket. Tecrübeli ve başarılı bir

ekibimiz var. Yönetim kurulumuzun yapısı ve şeffaflığı ile bütün Türk şirketlerine

örnek olmayı ümit ediyoruz. Bugünlere de kalp kırmadan geldik. Olmaz denilen

her şeyi başardık. Bugün buradayız. İnşallah ülkemize de hayırlı olur. Ülkemizde iyi

haberlere ihtiyacımız var. Bu da iyi bir haber" açıklaması yaptı.

 

ÖNÜMÜZDE ÇOK FIRSAT VAR

DP Eurasia Genel Müdürü Aslan Saranga ise yüksek

kurumsal yönetim ve şeffaflık standartlarıyla

belirlenen premium listing'e girdikleri için mutlu

olduklarını söyledi. Bu adımın kendileri için şirket

kalitesinin uluslararası standartların tescili anlamına

geldiğini ifade eden Saranga, "Bu işe başladıktan 20

yıl sonra bu noktaya geleceğini ummuyordum. Son 6

yılda 400'den fazla dükkân açtık. Azerbaycan ve

Gürcistan'da pazar lideri olduk. Son 3 yıldır Rusya

pazarındayız. 96 dükkânımız var. Hem Türkiye'de

hem Rusya'da büyüme potansiyelimiz bulunuyor.

Şirketin satışları 8 senede neredeyse 8 kat büyüdü. Büyüme için önümüzde çok

sayıda fırsat var. Burada Türk yöneticiler ve Türk firması olarak bulunmak bizim

için ayrı bir gurur" diye konuştu.
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İŞ
DÜNYASI

Türkiye'den Londra Borsası’na
Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan pazarlarını yöneten Dominos Pizza-DP Eurasia, Londra
Borsası’nda halka arz edildi. İstanbul merkezli Türkven Yatırım Fonu tarafından yönetilen DP
Eurasia, Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda ‘premium listing’ statüsü elde eden ve ana pazarı
Türkiye olan ilk şirket oldu.
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Sayıları ve büyüklükleri gün geçtikçe artan yatırım fonları, para yatırdıkları

şirketlerin yıldızını parlatabiliyor. Bunun son örneklerini Mavi Jeans ve

Dominos Pizza (DP)’da gördük. Geçen ay Borsa İstanbul’da başarıyla halka

arz edilen Mavi Jeans’ın yatırım fonu Türkven, operasyonlarını yürüttüğü

Dominos Pizza - DP Eurasia’yı Londra Borsası’na taşıdı. DP Eurasia’nın

hisselerinin yüzde 50’den fazlası, Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda

törenle halk arzı edildi.

PİZZA İÇİN GERİ SAYIM

Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda ‘DPEU’ koduyla işlem görmeye

başlayan DP Eurosia’nın hisselerine yatırımcılardan birkaç kat talep geldiği

ifade edildi. Önceki günkü gong töreni sırasında şirketin hisseleri 186 paund

seviyelerinde işlem görüyordu. Törene şirketin faaliyet gösterdiği dört

ülkeden gelen üst düzey yöneticileri katıldı. Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve

Gürcistan bölgesinde 570 civarında mağazayla hizmet veren DP Eurosia, 81

ülkede faaliyet gösteren ana şirketin beşinci büyük pazarı konumunda.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Domino’s Pizza markasının Türkiye, Rusya, Azerbeycan ve Gürcistan

haklarına sahip olan DP Eurasia, Londra’da ‘premium listing’ statüsü elde

Türkiye'den Londra Borsası’na
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eden ve ana pazarı Türkiye olan ilk şirket oldu. Törende konuşan DP Eurosia

Yönetim Kurulu Başkanı Seymur Tarı, Premium listing’i çok önemsediklerini

ve bunun için çok uğraştıklarını vurguladı. Tarı, “Burada Türk yöneticiler ve

Türk firması olarak bulunmak bizim için ayrı bir gurur. İyi yaptığımız şeyleri

de mutlaka göz önüne koymamız lazım. Bu çok önemli bir gün bize kısmet

oldu” dedi.

İYİ HABERLERE İHTİYAÇ VAR

Satışlarının 8 senede neredeyse 8 kat büyüdüğünü belirten Tarı, “Bu şirket

alçak gönüllü, yeniliğe açık bir şirket. Tecrübeli ve başarılı bir ekibimiz var.

Yönetim kurulumuzun yapısı ve şeffaflığı ile bütün Türk şirketlerine örnek

olmayı ümit ediyoruz. Bugünlere de kalp kırmadan geldik. Olmaz denilen

herşeyi başardık. Bugün buradayız İnşallah ülkemize de hayırlı olur.

Ülkemizde iyi haberlere ihtiyacımız var. Bu da iyi bir haber” diye konuştu.

ÖNÜMÜZDE DAHA ÇOK FIRSAT VAR

DP Eurosia Genel Müdürü Aslan Saranga ise yüksek kurumsal yönetim ve

şeffaflık standartlarıyla belirlenen premium listing’e girdikleri için mutlu

olduklarını söyledi. Bu adımın kendileri için şirket kalitesinin uluslararası

standartların tescili anlamına geldiğini ifade eden Aslan Saranga, “Bu işe

başlamamdan 20 yıl sonra bu noktaya geleceğini ummuyordum. Özellikle son

5 yılda çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Son 6 yılda 400’den fazla dükkan açtık”

dedi.

Azerbaycan Gürcistan’da en büyük pazar lideri olduklarını belirten Saranga,

“Son 3 yıldır Rusya pazarındayız. Rusya’da 96 dükkan ile oldukça başarılıyız.

Hem Türkiye’de hem Rusya’da bu grubun çok büyük bir büyüme potansiyeli

var. Bu fırsat için oldukça heyecanlıyım. Şirketimizin satışları 8 senede

neredeyse 8 kat büyüdü. Büyüme için önümüzde çok sayıda fırsat var. Burada

Türk yöneticiler ve Türk firması olarak bulunmak bizim için ayrı bir gurur”

diye konuştu.

Zirvede bıraktı

Turkven’in danışmanlığını yaptığı fonlar, Domino’s Türkiye’ye 2010 yılında

yatırım yapmaya başladı. Türkiye’de 7 yılda 6 katı büyüyen şirketin cirosu;

103 milyon liradan 647 milyon liraya yükseldi. Bu büyümede Turkven CEO’su

Seymur Tarı’nın büyük emeği var. DP Eurosia şirketine Londra Borsası’nda

halk arz etmeyi başaran Tarı, Yönetim Kurulu Başkanı görevini Peter

Williams devretti. Williams, Londra yatırım ve e-ticaret piyasasında önemli

bir isim olarak biliniyor.
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