
Thermo Fisher Scientific Biyoproses Çözümleri Ant Teknik Çatısı Altında
Ant Teknik Announces New Collaboration with Thermo Fisher Scientific for 
Bioproduction Line 

Nynas’ın Hisse Yapısında Önemli Değişiklik
Ownership Change in Nynas 

Haber News
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Ant Teknik continues to collaborate with leading sup-
pliers of bioprocessing solutions to meet the growing 
needs of the rapidly developing biotech industry.

Thermo Fisher Scientific enables the customers’ inno-
vation and productivity in biomanufacturing with in-
novative products and recognized technical expertise.

Thermo Fisher Scientific Bioprocess Solutions include 
Thermo Scientific™ single-use technologies, Gibco™ 
cell culture products, Thermo Scientific™ POROS™/
CaptureSelect™ purification resins and Applied Biosys-
tems™ analytical solutions.

Ant Teknik offers integrated and customized bio-
processing solutions to the industry with the assurance 
of Thermo Fisher Scientific for determining technolo-
gies and services that will meet all needs from product 
development to large-scale commercial production.

Neste announced today that it has sold its entire share-
holding in Nynas to Bitumina Industries Ltd., a global 
bitumen company active in more than 100 countries. 
This is an important step in the ongoing company re-
organisation of Nynas. 

As a result of the ownership changes, Bitumina Indus-
tries Ltd. is now the largest shareholder in Nynas AB, 
holding 50 percent of the shares. Nynässtiftelsen owns 
35 percent and PdVSA 15 percent of the shares in Ny-
nas AB (rounded numbers). 

The ownership change announced today is an impor-
tant step in the ongoing company reorganisation of 
Nynas. To successfully complete the reorganisation, 
discussions continue with Nynas main creditors.

Ant Teknik Cihazlar, hızla gelişmekte olan biyoteknoloji 
endüstrisinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için biyopro-
ses çözümleri konusunda lider tedarikçilerle iş birlikleri 
yapmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda, iş birliği yaptığı Thermo Fisher Scientific, 
yenilikçi ürünleri ve üstün teknik uzmanlığı ile biyotekno-
lojik ürün üretimi yapan firmaların inovasyon ve üretken-
liklerine katkıda bulunuyor. 

Thermo Fisher Scientific Biyoproses Çözümleri arasında, 
Thermo Scientific™ tek kullanımlık (single-use) teknoloji-
ler, Gibco™ üretim besiyeleri ve takviyeleri, Thermo Scien-
tific™ POROS™/CaptureSelect™ saflaştırma reçineleri ve 
Applied Biosystems™ analitik çözümleri bulunuyor.

Ant Teknik, ürün geliştirmesinden büyük ölçekli ticari üre-
time kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak teknolojilerin ve 
hizmetlerin belirlenmesi konusunda entegre ve özel bi-
yoproses çözümlerini, Thermo Fisher Scientific güvencesi 
ile sektörün hizmetine sunuyor.

Neste, Nynas’taki tüm hisselerini 100’den fazla ülkede 
faaliyet gösteren küresel bitüm şirketi Bitumina Indust-
ries Ltd.’ye sattığını duyurdu. Bu satış işlemi, Nynas’ın 
devam eden şirket  yapılanması için oldukça önemli bir 
adım.

Hisselerin el değiştirmesi neticesinde Bitumina Indust-
ries Ltd., şu anda hisselerin yüzde 50’sine sahip olarak 
Nynas AB’deki en büyük hissedar oldu. Nynässtiftelsen 
hisselerin yüzde 35’ine sahipken PdVSA’nın Nynas AB’de 
yüzde 15 hissesi var (yuvarlanmış rakamlar). 

Nynas’ın devam eden şirket yeniden yapılanması için 
önemli bir adım olan bu değişikle birlikte yeniden ya-
pılanma sürecini başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi 
için Nynas’ın başlıca alacaklılarıyla görüşmeler devam 
ediyor. 


