MEDYA BİLGİSİ

HIWEPA AG, Osmanlı Devleti'nden tarihi hisseleri ve tahvilleri açık
artırmaya çıkartıyor.
Alman İçişleri Bakanlığı, İsviçre'deki müzayede evi HIWEPA AG'ye, Berlin'deki eski Deutsche
Reichsbank portföyünden tarihi Osmanlı menkul kıymetlerini kullanma yetkisi verdi. Acik
arttirma sonucu elde edilen gelir, Nazi adaletsizliğinin giderilmesine yönelik tazminat fonuna
aktarılacaktır.

Arlesheim, 27. Temmuz 2020

2019 yazında, HIWEPA AG, Alman İçişleri Bakanlığı'na bağlı “Merkezi Hizmetler ve
Çözümlenmemiş Mülkiyet Soruları Federal Ofisi” (BADV) için Çin'den gelen tarihi menkul
kıymet stokunu başarılı bir şekilde açık artırmayı başardı. İsvicrenin önde gelen şirketlerinden
biri olan HIWEPA AG; bu başarilarindan dolayi; bu yeni göreve de layık görülmüstür . Bir
sonraki açık arttırmada, (muhtemelen 2020 sonbaharında) HIWEPA AG'nin müzayedesi,
Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar olan 10.000'in
üzerinde hisse ve tahvil senedini BADV adına açık artırmaya çıkaracaktır.
1870 ve 1938 yılları arasındaki tarihi belgeler geniş bir ekonomik tarih yelpazesini
kapsamaktadır. Hükümet finansmanı için tahviller, bira fabrikaları, madenler, bankalar veya
demiryolu şirketlerinin hisseleri ve tahvilleri bile bu kapsamın içindedir. Bunlara Bağdat
Demiryolu veya Anadolu Demiryolu Şirketi gibi önemli şirketler de dahildir. Demiryolu
kolleksiyoncuları için tarihi bir kaynak!

Reichsbank hazinesinde bulunan belgelerin arkasında olaylı bir tarih var. Ulusal Sosyalistlerin
yönetimi altında, Almanya'daki tüm menkul kıymetler, 1942'de Berlin'deki Reichsbank'ta
merkezileştirildi. İkinci Dünya Savaşı'nda bu belgeler bomba korumalı kasalarda zarar
görmeden korundular ve 1945'ten 1990'a kadar Sovyet işgali ve DDR döneminde bile
dokunulmadan korunmuşlardır. Doğu ve Batı Almanyanın birleşmesinden sonra, bu belgelerin
mülkiyet hakkını BADV devraldı. Bu düzenlemeden sonra, tarihi belgeler yavaş yavaş kollektör
pazarına açılmaya başlandı. BADV, Osmanlı İmparatorluğu'nun eşsiz hisse senetlerinden ve
bonolarından yararlanmak için, HIWEPA AG'nin uzmanlığına ve uluslararası deneyimine ikinci
kez güveniyor.
HIWEPA AG Yönetim Kurulu Başkanı Philipp Stäuble şöyle diyor: «BADV'nin HIWEPA AG'ye
verdiği güven için teşekkür ediyoruz ve bu yeni görevden dolayı çok minnetarız. Osmanlı
İmparatorluğu'ndan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından gelen son derece degerli bu
menkul kıymetler, sadece koleksiyoncular için değil, aynı zamanda tüccarların batı-doğu
ekonomi tarihine büyük tanıklık etmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.»

2019'daki açık artırmada olduğu gibi, bu menkul kıymetlerin satışından elde edilen net gelir,
Nazi adaletsizliğini gidermek için tazminat fonuna aktarılacaktır. Açık artırma için kesin tarih,
açık artırma koşulları ve resimli katalog 2020 sonbaharında ilgili tüm taraflara gönderilecektir.
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