
 

  

 

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

 

Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. 

Adresi  : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58/24   

                                                 Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbul 

Telefon No.   : 0 (212) 586 80 00  

Faks No.   : 0 (216) 389 58 63 

 

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin 

Telefon No.   : 0 (216) 586 80 72   

Faks No.   : 0 (216) 389 58 63 

E-posta adresi   : ir@anadoluefes.com 

 

Tarih     : 26.12.2022 / 20 

Konu                                : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca 

yapılan açıklamadır. 

 
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

 

Şirketimizin %50,3 oranında iştiraki Coca-Cola İçecek (“CCI”) ile %78,6 oranında iştiraki 

AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Anadolu Etap 

Tarım”) arasında bugün, Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.'nin ("Anadolu Etap İçecek") sermayesini temsil eden payların %80'ini CCI'ya satmasına 

ilişkin olarak bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Anadolu Etap İçecek, meyve ve 

sebze suyu konsantreleri ve püreleri üretimi ve ticari faaliyetlerinde bulunmakta olup Anadolu 

Etap Tarım’ın 100% bağlı ortaklığı konumundadır. 

Anadolu Etap'ın Anadolu Etap İçecek aracılığıyla büyüyen meyve ve sebze suyu konsantre işi 

ile CCI’ın artan gazsız içecek satışları iki şirket arasında daha fazla sinerji yaratma fırsatı 

ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle işlemin, CCI’ya meyve piyasasında uzmanlık kazandırma ve 

meyve suyu konsantresi satın alımı ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarını hayata 

geçirme konusunda katkı sağlaması beklenirken Anadolu Etap İçecek de tüm Coca-Cola 

İçecek sistemine nüfuz ederek daha fazla büyüme fırsatı yakalayacaktır. 

Yapılan pay devir sözleşmesi ile Anadolu Etap İçecek’in sermayesini temsil eden payların 

%80’inin satışı 112 milyon ABD Doları karşılığında gerçekleşecek olup, işlem bedeli, işlemin 

tamamlanma tarihinden bir önceki işgünü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 

ilan edilmiş USD/TL döviz alış ve satış kurunun ortalaması esas alınarak belirlenecek kur ile 

TL karşılığına denk gelen tutar olarak belirlenecektir. Anlaşma için belirlenen firma değeri ise 

214 milyon ABD Dolarıdır.  

Satışa konu Anadolu Etap İçecek’in 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun hisse değer 

aralığı tespitini içeren bağımsız değerleme raporu KPMG tarafından hazırlanmıştır. İşleme 

konu olan payların devir bedeli, değerleme raporunda tespit edilen hisse değer aralığı 

içerisinde yer almaktadır.  

Pay devrinin tamamlanması, sözleşmede yer alan ön şartların gerçekleşmesine ve Rekabet 

Kurulu izinlerine tabi olup, devrin 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.  



 

  

İşlem, Anadolu Efes’in Anadolu Etap Tarım’daki ortaklığında herhangi bir değişikliğe yol 

açmayacaktır. 

Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu usulüne uygun şekilde bilgilendirilecektir. 

Anadolu Etap Tarım Hakkında: 

Anadolu Etap Tarım, Türkiye’nin ilk büyük ölçekli meyve yetiştiriciliği şirketi olup, halen 

Türkiye’nin en büyük meyve yetiştiriciliği şirketi konumundadır. Anadolu Etap Tarım 

gelirlerinin %50’sinden fazlası ve Avrupa’dan Uzak Doğu ve Hindistan`a uzanan geniş bir 

coğrafyadan elde edilen ihracat gelirlerinden oluşmaktadır. Şirketin Türkiye’de 30.000 

dekarlık 8 farklı bahçesi olup, 5 milyonu aşkın meyve ağacı bulunmaktadır. Anadolu Etap 

Tarım, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarını en önemli değerleri olarak 

benimsemekte ve tüm operasyonlarında yerel ekonomik gelişimi önceliklendirmektedir. Bu 

çerçevede Anadolu Etap Tarım, 2014 yılında Sürdürülebilir Tarım İlkeleri’ne imza atan 

Türkiye’deki ilk tarım şirketi olmuş ve bu alanda taahhütlerde bulunmuştur.        

Anadolu Etap İçecek Hakkında: 

Anadolu Etap İçecek, Türkiye’nin ana meyve ve sebze suyu konsantreleri ve püreleri üretim 

şirketlerinden biri konumundadır. Anadolu Etap İçecek, ana ortağı olan Anadolu Etap 

Tarım’dan Ağustos 2022 itibariyle ayrılmış olup, şu anda Anadolu Etap Tarım’ın %100 bağlı 

ortaklığı olan ayrı bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Anadolu Etap İçecek üç fabrika ile 

faaliyet göstermekte olup satışlarının %70’i ihracat pazarlarından elde edilmektedir.        

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan 
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, 
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm 
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 

GÖKÇE YANAŞMAYAN                           İ. KEREM İŞERİ 
Grup Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü             Mali İşler Direktörü 
26.12.2022                                                                   26.12.2022 
 

 


