Egeli & Co.’dan Tarıma 14 milyon TL Yatırım
Egeli & Co. Finansal Hizmetler Grubu içinde yer alan Egeli & Co. Tarım Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin tarım arazisi toplama ve geliştirme,
hayvancılık, organik tarım işletmeleri, süt besiciliği ve kültür balıkçılığı alanlarında
yatırım hedefleri bulunuyor

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören ve Türkiye’nin ilk ve tek tarım temalı kapalı
uçlu fonu olan Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarım ve hayvancılık
alanlarındaki yatırımlarına devam ediyor. İlk olarak Batı Tarım’ın %91’ini alan Egeli & Co. GSYO A.Ş., 2012
yılında da Doğa Tarım hisselerinin % 90’ını ve Tolina Tarım hisselerinin % 46’sını satın alarak tarım
yatırımlarına hız verdi.

Egeli & Co. portföyüne Mart 2011’de dahil olan ve faaliyet alanı besicilik, geçici ve kalıcı ekin projeleri
üretimi olarak belirlenen Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş., Denizli bölgesindeki arazi toplama çalışmaları
neticesinde ilk etapta bin 500 dönüme ulaştı. 2013 yıl sonunda 4 bin dönüme ulaşması planlanan arazinin
ekolojik yapısının koyunculuk için de uygun olması nedeni ile bir pilot koyun çiftliği projesi de gündeme
alındı. Şu ana kadar arazi alımı, altyapı yatırımları, proje çalışmaları için gerçekleşmiş 1.5 milyon TL
yatırımın, yıl sonunda altyapı yatırımlarının ve pilot küçükbaş hayvan çiftliğinin tamamlanması ile birlikte
4.2 milyon TL’yi bulması bekleniyor.

2012 yılında satın almalara hız verilerek, büyüme sağlanıyor
2012 yılında, Egeli & Co. Tarım GSYO A.Ş., Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’nin %
90 hissesini 3,2 milyon TL bedelle alıp, akabinde büyüme yatırımı için 5.1 milyon TL sermaye avansı

ödedi. Ardından Tolina Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin % 46 hissesini ise 1,4 milyon TL
bedelle satın aldı.

Büyükbaş hayvancılık ve süt üretimi sektöründe Denizli’nin Baklan ilçesinde faaliyet gösteren, 600 baş
sağmal hayvan bulundurma ruhsatına sahip olan Doğa Tarım, Hastalıklardan Ari İşletme Belgesi ve
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna sahip, Türkiye’deki Avrupa Birliği Onaylı 14 süt çiftliğinden
biri. Hâlihazırdaki hayvan kapasitesi sağmal olarak 320, buzağı olarak 250 toplam 570 baş hayvan olan
Doğa Tarım’ın yatırım sonrasında sağmal kapasitesinin 590, buzağı kapasitesinin 350; toplam hayvan
kapasitesinin de yaklaşık 950 başa çıkartılması planlanmakta.

Egeli & Co. Tarım GSYO’nun diğer bir yatırımı ise Tolina Tarım oldu. İzmir'in Bayındır ilçesinde kurulu
bulunan ve 200 baş sağmal kapasitesine sahip olan Tolina Tarım'ın organik süt üreticiliği alanında faaliyet
göstermesi ve yeni yatırımlarla kapasitesinin bin 200 baş sağmala çıkarılması planlanmakta. Türkiye’deki
organik süt üretim açığını görerek yola çıkan Tolina Tarım’ın ürünleri, üretimden pazarlanmasına kadar
izlenen, denetlenen, kontrollü ve sertifikalı organik hayvansal üretim sonucu ortaya çıkmakta ve sağlık,
lezzet ve beslenme kalitesini ön planda tutmakta.

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (EGCYO) Hakkında;
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (EGCYO), Türkiye’nin tarım temalı ilk ve tek kapalı uçlu fonudur. Hisseleri İMKB'de işlem
gören, SPK tarafından düzenlenen ve denetlenen EGCYO, yatırımcılara, tarım sektöründeki büyüme potansiyelini, şeffaf bir yatırım platformu
aracılığıyla değerlendirme fırsatı sunuyor. Değer odaklı yaklaşımıyla, tarım ve tarımsal ürünler alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendiren
EGCYO, hissedarları için uzun vadede sürdürülebilir getiri sağlamayı amaçlıyor. Mart 2011’de ekilebilir arazi geliştirme ve küçükbaş hayvancılık
alanlarında faaliyet gösteren Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'yi hayata geçiren, Temmuz 2012'de portföyüne büyükbaş hayvancılık ve süt
üretimi alanında faaliyet gösteren Doğa Tarım’ı ardından da Tolina Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’yi ekleyen EGCYO, yerli ve yabancı
kurumsal yatırımcılar Türk tarım sektöründeki yatırımlara yönlendirmek üzere sektördeki yatırımlarına devam etmektedir.
Daha fazla bilgi için www.egcyo.com
Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. (EPYAŞ) Hakkında;
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın yatırım danışmanlığı Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. (EPYAŞ) tarafından
gerçekleştiriliyor. Türkiye menşeli bağımsız portföy yönetim şirketi EPYAŞ, alternatif varlık sınıflarına odaklanan ve gelişmekte olan piyasalar
merkezli yatırım stratejileri oluşturuyor. SPK tarafından yetkilendirilen ve düzenlenen EPYAŞ, 2002 yılından bu yana yerli ve yabancı kurumsal
yatırımcılara, aile şirketlerine (family offices) ve özel bireysel portföylere; portföy yönetimi, yatırım yönetimi, risk yönetimi ve yatırım
danışmanlığı hizmeti veriyor. EPYAŞ, kendini tarım, enerji, altyapı, gayrimenkul, özel durum ve geleneksel hisse senedi ile sabit getirili menkul
kıymet yatırımları gibi yaratıcı yatırım temalarına odaklayarak sektörde kendini diğerlerinden ayrıştırıyor. EPYAŞ yatırımcılarına, regüle ve şeffaf
bir ortamda, reel varlıklara yatırım ortamı sağlıyor.
Daha fazla bilgi için www.epyas.com

