
YATIRIM PROJELERi

1. Sheraton Textiles (Pty) Ltd firmasının ortaklık Uoint venture) arayı,ı: InvestSAyönlendirmesi ile
Büyükelçiliğimizle temasa geçen şirket Genel Müdürü Saleem Mowzer, ev tekstili sektöründe üst
segmente yönelik üretim yapan şirketlerine ortaklık [joint venture) arayışındaolduklarını ifade etmiştir.

(http://www.hotel-and-home.co.za)

Adı geçenin verdiği bilgilere göre, 99 yıllık geçmişi bulunan şirket 8 yıl önce girdili finansal darbolazdan
Ekonomik Kalkınma Bakanına ballı Endüstriyel Kalkınma Şirketinin (Industrial Development
Corporation-IDC) finansmanı ile kurtulmuş ve süreç içinde hisselerinin tamamını IDC devralmıştır.
Mevcut durumda IDCşirket yöneticilerini atamakta, ancak yönetim günlük operasyonlarında bağımsız
hareket etmektedir. 2017 yılında Genel Müdür olarak atanan Saleem Mowzer geçmişte Cape Town
Belediye Başkan Yardımcılılı ve elektrik dalıtımı alanlarında kamuda üst düzey görevlerde
bulunmuştur. LOCfirmadaki hisselerinin bir bölümünü devretmek istedilinden, yönetimden ortaklık

arayışınaıirmesini talep etmiştir.

Şirket, "$heraton Textiles" markaSlaltında GüneyAfrika Cumhuriyeti'nin (GAC')@Ilhome,Macro, Game,
Massmart, Edcon (EdıardS), Truworths, Loads of Livl", ,ibi önde ,elen perakende zincirleri ile Sun
International ve Protea Marriott ıibl konaklama-otel sektöründeki zincir firmalara ürünlerini
pazarlamıktadır. Firma ürünleri, @lhome malaza zincirlerinde "GaYin Rajah desi,ns" altında

satılmaktadır. (https://www.ıavlnrajah.com)

Oretlmin %lS'i iç piyasayayöneliktir. Orünlerin "SS'i perakende, %4S'i konaklama-otelcilik kanalından
satılmaktadır. Firmanın Massmart, Sun International, ThoJo Sun ıibi tedarikçileri üzerinden Güney
Afrika KalkınmaToplululu (South African Development Community-SAOC)ve konıklama sektöründe
faaliyet lösteren Sweet Oreams üzerinden Namibia pazarlarına da erişimi olup, Sahra-altı Afrika'ya
ihracatın artırılmasına yönelik stratejileri bulunmaktadır.

Firmanın Kwa-Zulu Natal ve Cape Town eyaletlerinde ıkı fabrikası ve 560 çalışanı bulunmaktadır.
Oretimde hammadde yurtdışından temin edilmektedir. Ayrıca, dünya standartlarında, hatasız üretim
yapacak yeni bır fabrikanın kurulum çalı,malarına ba,lanm" ve fabrikanın yeri tespıt edilmiştir. 24-30

ay içinde yeni fabrikanın faaliyete ıeçirilmesi hedeflenmektedir.

Adııeçen, Nisan ayında Istanbul'a bır ziyaret planladılını ve bu kapsamda üst kalitede üretimi olan
itibarlı firmalarımızia ortakhk olanaklarını araştırmak ve son teknoloji ile dünya standartlarında üretim
yapan ev tekstili firmalarımızın fabrikalarına ziyaret ederek üretim teknolojileri hakkında bilıi almak
istedilini ifade etmiştir. Ayrıca, GACpiyasasındadistribütörlük arayı,ında olan firmalarımızia i$birlili
ve hammadde temini konularında da i,birliklerinin ıeliştirilebilecqinin sinyalini vermiştir.

Bu çerçevede, ev tekstili sektöründe GAC'dl yatırım arayı" veya yatırım yapma ihtimali olan veya GAC
pazarındadLstribütör araYışındaolan, firma temsilcisi ile Istanbul'a ziyaretinde ,örüşmek isteyebilecek
ve fabrikalarına ziyarete açabilecek üst seımentte üretim yapan firmalarımızin DEIK ve Ihracatçı
Birlikleri ılbL özel sektör kuruluşları ile l$birlLli halinde tespit edilerek, adı ıeçen ile temasa ıeçirilmek
üzere' Mart 2019 tarihine kadar MüşavLrlliimize bildirilmesi önem arz etmektedir.

2. Erkek Giyim Sekt6riinde YatmmCI AraYı,,: InvestSA Direktörü tarafından BüyükelçimiZ ile temasa
ıeçilerek GAC'lnsektördeki en iyi fabrikalanndan birinin satışınınplaniandtiı bildirilmiş; lIıilenebilecek
ülkemiz firmaları hakkında billi talep edilmiştir. Bu çerçevede, erkek ,iyim sektöründe GAC'daüretim
faaliyetlerine yönelebilecek, yüksek kalitede üretim yapan itibarlı firmalarımızın özel sektör temsilci
kuruluşları ile işbirlili halinde tespıt edilerek InvestSAile temasa ıeçirilmek üzere 8 Mart 2019 tarihine
kadar tarafımıza bildirilmesi önem arz etmektedir.


