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Borç
Yapılandırma
Hizmetleri

Hedeflerinize uygun
olarak, stratejiden
uygulamaya kadar
tamamen entegre borç
yapılandırma hizmetleri
sunuyoruz.
Hüsnü Dinçsoy
Danışmanlık Hizmetleri Lideri
PwC Türkiye

Stratejiden uygulamaya

Lider ekip

Borç yapılandırma ihtiyaçlarının
karşılanması için gerekli stratejinin
oluşturulmasından uygulanmasına
kadar tüm süreçlerde kapsamlı hizmet
sağlıyoruz.

Bankacılık ve reel sektörde proje ve
yapılandırılmış finansman, borçlanma
piyasaları tecrübeli ekibimizin liderliğinde,
borç yapılandırma, finansal özel inceleme,
değerleme ve finansal modelleme, sektör
uzmanlarından oluşan, 170’in üzerinde
danışman ve 12 şirket ortağımız ile
Türkiye’nin en geniş ekibini hizmetinize
sunuyoruz.

Global ağ

Entegre hizmet

Zaman yönetimi

Global olarak Borç Yapılandırma
hizmetlerinde 5,000'den fazla
çalışanımızla servis sağlıyor, bu sayede
farklı pek çok finansman ürünü ve
kaynağa ulaşım sağlayabiliyoruz.

PwC bünyesindeki muhasebe, hukuk
ve vergi danışmanlığı ekiplerimizle
birlikte entegre hizmetler sağlayarak
müşterilerimiz için avantaj
sağlıyoruz.

Yapılandırma işlemlerinde dış kaynak
kullanım imkanı sunarak verimlilik
artış fırsatı sunuyoruz.

Bağımsızlık

Güçlü ilişkiler

Değer yaratma

Bağımsız bir kuruluş olarak,
herhangi bir çıkar çatışmasına
düşmeden, çok taraflı yapılarda
tarafsız bir bakış açısıyla hizmet
sunuyoruz.

Yerli ve uluslararası finansman
piyasalarında yıllar içerisinde
oluşturduğumuz güçlü ve yapıcı
ilişkiler, zor olarak görülen işlemleri
hızlıca çözebilmemize olanak sağlıyor.

Hizmet verdiğimiz alanlarda piyasa
dinamikleri ve başarıya götüren
etmenlere hakimiyetimiz
sayesinde, müşterilerimiz için
değer yaratan çözümler sunuyoruz.

Neden PwC?

Kreditör ve borçlulara hangi hizmetleri sağlıyoruz?
Lider Finansal Danışmanlık Hizmeti
• Yapılandırmadan beklenti ve ihtiyaçların saptanması

•

Yeni kreditörlerin saptanıp, sürece dahil edilmesi

• Zaman ve aksiyon planının oluşturulması

•

Ticari şartların müzakeresi

• Diğer danışmanlar ve paydaşlar ile koordinasyon

•

Sözleşme ve diğer dokümanların hazırlanmasına destek

• Alternatif yapılandırma senaryolarının geliştirilmesi,
değerlendirilmesi ve modellenmesi

•

Risk yönetimi stratejisinin oluşturulması

• İş planının gözden geçirilmesi

•

Ön şartların takibi

•

Finansal kapanışın tamamlanması

•

Müteakip şartların takibi

• Nihai sermaye/borç finansmanı yapısının kurgulanması

İşlem öncesi diğer hizmetler

İşlem sonrası diğer hizmetler

• Bağımsız Görüş Raporu (IBR)

• Finansal İzleme

• Değerleme

• Hisse/Varlık Satış Danışmanlığı

• İş planı ve finansal model hazırlama

• Operasyonel Yeniden Yapılandırma

• Pazar Analizi

• İş planı ve finansal modelin periyodik güncellemesi
• Yeni finansman sağlanması

Diğer tamamlayıcı hizmetlerimiz;
• Hukuk Danışmanlığı
• Vergi Danışmanlığı

Dünya’da ve Türkiye’de
sektörünün lideri

MY18 gelirler

PwC'de amacımız, toplumda güven oluşturmak ve önemli
sorunlara çözüm üretmektir. Biz, denetim, danışmanlık ve vergi
hizmetleri alanında kaliteli hizmet sunmaya odaklanmış, 158
ülkede 250.000’i aşkın çalışanın oluşturduğu bir topluluğuz.
Önem verdiğiniz konuları bizimle paylaşmak ve daha fazla bilgi
almak için www.pwc.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Danışmanlık alanında, 62.000'den fazla çalışanımızla hizmet
sağlamaktayız*. Global firma ağımız, geniş yetenek ve
tecrübemizle müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını
karşılamaktadır.

41,3 milyar $
Denetim

17,1 milyar $

Danışmanlık
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13,8 milyar $
Vergi
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10,4 milyar $

Müşteriler

PwC ve Strategy&(Birleşme öncesi Booz&Company) 2014'te bir
araya gelerek yeni bir tür danışmanlık hizmeti sağlamaya
başladı. Birlikte, derin strateji danışmanlığı tecrübemiz ve
global seviyede ispatlanmış rakipsiz hizmet kalitemizle başka
bir yerde ulaşılamayacak entegre hizmetleri sağlamaktayız.

Dünyada ve Türkiye’de sektörünün lideri
Brand Health Index 2016

419

Türkiye'de 37.yıl
1981’den bu yana Türkiye’de iş dünyasına hizmet sunan PwC
olarak; İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’deki 5 ofisimizdeki,
yaklaşık 1.750 kişilik profesyonel kadromuz ile müşterilerimizin
aradığı değeri yaratmak için çalışıyoruz.
* Ekim 2018

Global

Fortune
Global 500
firmaları

2018
Global 500 2018 sıralamasında ilk 50 arasında,
dünyanın en güçlü markaları sıralamasında ilk 10’da

Türkiye'de

37.yıl
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PwC Türkiye
çalışanı turda

%52
kadın çalışan
sayısı

yurtdışı görevlendirme
ile diğer PwC
firmalarında çalışıyor.

58

şirket ortağı
%25
kadın şirket
ortağı

3.000
müşteri

3.000

’den fazla
PwC alumni
Türkiye'de iş hayatında
çalışmaktadır.
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