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FlixBus rozpoczyna działalność w Turcji po przejęciu wiodącego przewoźnika na 

lokalnym rynku – firmy Kamil Koç 

Istambuł, 22 sierpnia 2019 – FlixBus, globalny operator połączeń autobusowych, nabył od funduszu private 

equity Actera Group najbardziej znaną turecką firmę przewozową – Kamil Koç. Umowa wejdzie w życie 

po zatwierdzeniu przez odpowiednie władze. Tym samym, FlixBus rozpocznie swoją działalność w Turcji, 

pierwszym azjatyckim państwie w swoim portfolio.  

Kamil Koç, spółka założona w 1926 roku, operuje w 61 miastach w całej Turcji. W 2018 r. autobusami tej 

marki podróżowało ponad 20 milionów pasażerów. Firma zostanie w pełni zintegrowana z siatką połączeń 

FlixBusa, który oferuje obecnie ponad 350 000 połączeń dziennie do ponad 2 000 miejsc docelowych w 28 

krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. 

– Bardzo się cieszymy, że dzięki dołączeniu firmy Kamil Koç do rodziny FlixMobility będziemy mogli rozpocząć 

nową erę na tureckim rynku mobilności – łącząc innowacyjność, wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości 

z lokalnym know-how i wieloletnim doświadczeniem – komentuje Jochen Engert, dyrektor generalny i 

założyciel FlixBusa – W pierwszym etapie integracji skupimy się na maksymalizacji zadowolenia pasażerów 

poprzez rozszerzenie oferty i optymalizację rozkładów jazdy – bazując na naszych zaawansowanych 

narzędziach i algorytmach analizy danych. 

Od startupu do międzynarodowego gracza  

Założony w 2013 r. po deregulacji rynku autobusów w Niemczech, FlixBus szybko stworzył największą w 

Europie siatkę połączeń międzymiastowych, będąc obecnie liderem rynkowym m.in. w Niemczech, 

Włoszech, Francji, krajach Beneluksu i Polsce. W ciągu niespełna sześciu lat firma stworzyła ponad 10 000 

miejsc pracy w branży, a tylko w 2018 roku z jej usług skorzystało 45 milionów pasażerów w całej Europie i 

Stanach Zjednoczonych. W kolejnych miesiącach spółka FlixMobility zapowiada dalszą ekspansję w Azji oraz 

Ameryce Południowej, a w przyszłym roku wprowadzenie nowej usługi carpoolingu pod marką FlixCar. 

 

O FlixMobility 

FlixMobility to operator połączeń, oferujący nowoczesne opcje wygodnych, przystępnych cenowo i przyjaznych środowisku 
podróży za pośrednictwem autobusów FlixBus oraz pociągów FlixTrain. Dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu i 
innowacyjnej technologii, start-up szybko stworzył największą europejską siatkę długodystansowych połączeń autobusowych, 
uruchomił pierwszy zielony dalekobieżny pociąg w 2018 oraz w pełni elektryczne autobusy w Niemczech i we Francji. Od 2013 
FlixMobility zmieniło sposób podróżowania ponad 100 milionów pasażerów, a spółka stworzyła tysiące nowych miejsc pracy 
w branży przewozowej. W 2018, FlixBus wystartował w USA, wprowadzając nową alternatywę dla podróżowania po Stanach 
Zjednoczonych.  

O Actera Group 

Actera Group to największy fundusz private equity zajmujący się inwestycjami w Turcji, którego aktywa przekraczają 3,3 
miliarda USD. Spółki znajdujące się w portfelu Actera Gropu zatrudniają łącznie ponad 35 000 osób i generują przychody 
przekraczające 5 miliardów USD. Inwestorzy w fundusze zalecane przez Actera Group to wiodący globalni inwestorzy 
instytucjonalni, w tym fundusze emerytalne, instytucje wielostronne i państwowe fundusze majątkowe z Ameryki Północnej, 
Europy, Dalekiego Wschodu i Bliskiego Wschodu. 
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