EGELİ & CO., TÜRKİYE’NİN İLK KAPALI UÇLU TARIM
FONUNU KURDU

Tarım sektörüne 2013 sonuna kadar 200 milyon lira doğrudan yatırım hedefi
bulunan Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş., menkul kıymet yatırım ortaklığı
statüsünden çıkarak Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş. oldu. Şirket borsada “EGCYO” koduyla işlem görüyor.

Yerli-yabancı kurumsal yatırımcının tarım sektörüne doğrudan yatırım yapmasını hedefleyen
Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş. bir ilki gerçekleştirerek tarım odaklı yatırım şirketine
dönüştü. Hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote olan, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından düzenlenen ve denetlenen Türkiye’nin ilk kapalı uçlu tarım fonu Egeli & Co.
Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (“EGCYO”), Egeli & Co.’nun tarım alanındaki
yatırımlarının, yatırım platformu olacak.
Egeli & Co. Grubu içinde yer alan EGCYO’nun tarım arazisi koruma ve geliştirme, büyük baş
ve küçükbaş hayvancılık, organik tarım işletmeleri, süt besi ve kültür balıkçılığı gibi
yatırımları ile 2013 sonuna kadar 200 milyon lira yatırım hedefi bulunuyor. Sözü geçen
yatırımlarla, hissedarlar hızla büyüyen tarım sektöründeki potansiyeli, şeffaf bir yatırım
platformu aracılığıyla değerlendirme fırsatı bulacak.
Tarım sektöründe katma değeri ve kurumsallaşmayı artırmaya duyulan ihtiyaçtan yola çıkan
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, finansal yatırımcıları tarım sektörüne
yönlendirerek, rekabet gücü yüksek ve verimli bir yatırım ortamı oluşturmayı hedefliyor.
Türkiye’nin ilk tarım temalı GSYO kuruluş amacı, değer odaklı yaklaşımıyla, tarım alanındaki
en iyi fırsatları belirleyerek yatırıma dönüştürmek ve hissedarları için uzun vadede
sürdürülebilir getiri sağlamak.

*Kapalı uçlu fon: Sermayesi sabit sayıda hisse senedine bölünmüş, belirli sayıda ortağı olan ve fiyatı
piyasa talebi ile belirlenen yatırım fonu.

Egeli & Co. hakkında:
Egeli & Co. kendini değer yaratmaya adamış bağımsız bir varlık yönetim grubudur.
2002 yılı itibari ile, dürüst ve seçkin yaklaşımı ile yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara, aile şirketlerine (family
offices) ve özel bireysel portföylere; portföy yönetimi, risk yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri vermektedir.
Başarısı, yatırımcıları için yurtiçi ve yurtdışında geliştirdiği finansal ürünler ile değer yaratma becerisinden
gelmektedir. Kurulduğu günden bu güne kadar bağımsız yapısı ile esnek, yaratıcı ve alternatif yatırım çözümleri
üreten grubun temel yeteneği, bölgesel uzmanlığı ile gelişmekte olan pazarlara odaklanmış olmasıdır. Müşteri odaklı
çalışmaları, disiplinli yatırım süreci ve yeniliklere bağlılığı itibarını artırmaktadır. Deneyimli yönetici ekibinin,
şeffaflık, sosyal sorumluluk, adillik ve hesap verebilirlik ilkeleri ile ortaya koyduğu yaratıcı finansal çözümlerle
amaçlığı hedefler ortaya çıkmaktadır.
Grubun lokomotif şirketi olan Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş., yatırımcılarına maksimum faydayı oluşturmak için
ortaya koyduğu tarım, gayrimenkul, enerji, altyapı, özel durum (special situations) ve hisse senetlerine
odaklanmaktadır. Bu yaklaşım ile Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı ilk ve tek "Reel Varlık' yönetimindeki, portföy
yönetim şirketidir.
Egeli & Co. Tarihçe
2002
Yabancı yatırımcılara finansal konularda danışmanlık hizmet vermek ve Türkiye'deki finansal sektöre yatırım yapmak
üzere Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş. ("EFYAS") kurulmuştur.
2003
EFYAŞ'ın iştiraki olarak Egeli & Co. Investment Management S.A. ("ECIM") 2003 yılında ayrılmış fon hesaplarını
ve off-shore fonlarını yönetmek üzere kurulmuştur.
Yalnızca Türkiye'ye yatırım yapan ilk çoklu stratejili hedge fonu olan Egeli & Co. Turkish Opportunities Fund,
2003 yılında EFYAŞ tarafından kurulmuş ve ECIM tarafından yönetilmeye başlanmıştır.
2004
1994 yılında kurulmuş olan ve portföy işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(eski Evren YO.), grup bünyesine dahil olmuştur.
2005
Egeli & Co. önde gelen uluslarası yatırım yöneticisi tarafından kapalı uçlu (closed end) AmonRa Growth Fund'un
yönetimi için görevlendirilmiştir.
2006
Varlık Yatırım Ortaklığı ("VARYO") TEB BNP Paribas Türkiye'den satın alınarak, grup bünyesine dahil edilmiştir.

2007
Egeli & Co., yeni gelişen pazarlara odaklanan ve önde gelen yabancı bir portföy yönetim şirketi ile ortaklık
kurmuştur.
2008
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Egeli & Co. ilk 'reel varlık' yatırımını gerçekleştirmiş ve Simya Tarım Yatırımları A.Ş. hisselerinin çoğunu almıştır.
2009
Egeli & Co. 2007 yılında gerçekleştirmiş olduğu ortaklıktaki hisselerini satmıştır.
2010
Sermaye Piyasası Kurumu, EFYAS'ın iştiraki olacak olan Egeli & Co. Portföy Yönetim A.Ş. ('EPYAS') şirketinin
kuruluşuna ilişkin esas sözleşmesini uygun görmüştür.
Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Eylül 2010’da gerçekleşen Genel Kurul’unda,
faaliyet konusu değişikliği oy birliği ile karara bağlanmış, ünvanı “Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.” (“EGCYH”)
olarak değiştirilmiştir.
2011
Egeli & Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş., menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarak Egeli & Co. Tarım Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. oldu.

