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AKFEN
N’İN TÜM YABANCI ORTAKLA
ARININ
TÜ
ÜRKİYE’YE
E DUYDUĞ
ĞU GÜVEN
N DÜNYA BASININD
DA
Türkiye’’de iş yapaan bazı yab
bancı şirkettler Türkiye
e’nin önde gelen altyaapı holdinglerinden
Akfen ile birlikte uluslararaası Financiaal Times gazetesine
g
verdiği ila nla, tüm dünyaya
v yatırım mesajı
m
verdil er.
Türkiye’’ye güven ve
Financiaal Times’da yayınlanan
n ilanda, “Tü
ürkiye’nin güçlü
g
ekono
omisinin, d ünya ekono
omisi ile
başarılı entegrasyyonu ve fon
nksiyonel eekonomisi ile iş için elverişli orrtam sunm
masından
dolayı Türkiye’nin geleceğine inan
nıyoruz. Türk
T
ve yabancı ortaklarımızla ve
yatırımccılarımızla beraber Tü
ürkiye’deki ticari ope
erasyonlarım
mızın, faaliyyetlerine başarıyla
b
devam ettiklerini,, yatırımlarrımızın ve işbirliklerim
mizin sürdürülebilir bbüyümeleriinde hız
den ilerlediğğini gururla
a belirtiriz, ülkenin ge
elişimini de
esteklemeyee devam ed
deceğiz”
kesmed
ifadelerrine yer veriildi.
“Yabanccı ortaklarım
mızın Türkiye iştahınd
da bir azalm
ma yok”
Akfen H
Holding Yönetim Kurulu
u Başkanı H amdi Akın: “Yabancı ortaklarımızıın Türkiye işştahında
bir azalma olmadığğı gibi yeni yatırımlar için hep birlikte isteklli bir şekild e yolumuzaa devam
ediyoruz. Milletimiz demokrasi ve istikraarı çok önem
msiyor ve bunu
b
hiçbir şeye feda etmiyor.
Bunu naasıl koruyaccağını da arttık çok iyi bbiliyor. Yabaancı ortaklarrımız da bu durumun farkında.
f
Ayrıca ffarklı platfo
ormlar üzerinden diğerr tüm payd
daşlarımıza ve Türkiye’’ye yatırım yapmak
isteyen bütün yabaancı yatırım
mcılara ülkeemize olan inancımızı anlatmak
a
isstedik. Şahssen, orta
n vadede ülkkemize gele
en yabancı yyatırımların sayısının arrtacağına innanıyorum” dedi.
ve uzun
2 Ağustos 2016 Sallı günü yayınlanan ilannda Akfen Holding’in
H
iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile
birlikte Fransa’dan Aeroports de Paris (TTAV) ve Acco
or Hotels (A
Akfen GYO),, Singapur’d
dan Port
Singapo
ore Authority (MIP), Almanya’ddan Heinem
mann (ATÜ
Ü), Birleşik Krallık’tan Souter
Investm
ments (İDO) ve United Insurance Brokers (IB
BS Sigorta Brokerliği)
B
i le İsrail’den
n TAHAL
(Akfen SSu) gibi yabancı ortaklaarı yer aldı.
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