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Burgan Yatırım, Ekol Gıda ve Hissedarları’na Şirket’in %51 Hissesinin
Cargill’e Satılmasında Danışmanlık Yaptı

Ekol Gıda Tarım ve Hayvancılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ekol Gıda” veya “Şirket”) ile Cargill
Hayvan Beslenmesi İş Ünitesi (“Cargill”) arasında, Şirket’in %51 hissesinin Cargill tarafından satın
alınması konusunda 26 Mayıs 2015 tarihinde hisse satış anlaşması imzalanmıştır. İmzalanan
sözleşme ile taraflar, Şirket’in başarılı operasyonlarının sürdürülmesi ve Cargill ile önemli sinerjilerin
yaratılması amacıyla mevcut hissedarların Şirket yönetiminde kalması konusunda mutabık
kalmışlardır. Gerekli yasal onayların tamamlanmasının ardından işlemin 2015 yaz döneminde
sonuçlanması beklenmektedir.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. işlem sürecinde, Ekol Gıda’nın ve hissedarlarının münhasır
finansal danışmanı olarak hizmet vermektedir.
1998 yılında kurulan Ekol Gıda, Türkiye’nin önde gelen premiks ve yem katkı maddesi
şirketlerindendir. Yem, hayvan beslenmesi ve ilişkin endüstrilerde 40 yılı aşkın deneyimlerinin yanı
sıra, şirket kurucuları Türkiye’de premiks konseptinin yerleşmesine katkıda bulunmakla kalmamış,
yüksek kalitede ürün ve hizmet ağıyla Türkiye’nin en büyük müşteri tabanlarından birini de
oluşturma başarısını göstermiştir. Genel Merkezi İstanbul’da bulunan Ekol Gıda’nın, ziraat
mühendisi ve veterinerlerden oluşan deneyimli ve donanımlı satış ekibi İstanbul, Ankara, Adana,
İzmir, Tekirdağ ve Afyon illerinde hizmet vermektedir.
Cargill, gıda, tarım, finans, endüstriyel ürün ve hizmetler alanında faaliyet gösteren küresel bir
şirkettir. 150 yıllık geçmişe sahip olan Cargill. 67 ülkede 152.000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Cargill, 1960 yılında Türkiye’de faaliyetlerini yerel ortaklık sözleşmesi ile başlatmış olup, Cargill
olarak ticari faaliyetlerini 1986 yılında başlatmıştır. Şirketin Türkiye’de İstanbul, Bursa, Balıkesir,
İzmit, Adana ve Ankara olmak üzere altı farklı ilde 400’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Cargill’in
Türkiye merkez ofisi 1992 yılında açılmış olup İstanbul’da bulunmaktadır. Cargill’in faaliyet
gösterdiği başlıca dört sektör ise gıda, finans, tahıl & yağlı tohumlar ile endüstriyel & bio-endüstriyel
ürünlerdir. Cargill Hayvan Beslenmesi, 37 ülkede 250’den fazla tesis, 17.000’in üzerinde çalışanı ile
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dünya genelinde yem üreticileri, hayvan üreticileri ve yem tedarikçilerine ürün ve hizmetler
sunmaktadır. 2011 yılında, premiks ve hayvan beslenmesi çözümleri alanında global bir lider olan
Provimi™ markasını satın alan Cargill, hayvan beslenmesi portföyüne Provimi™ ürünlerini de
eklemiştir. Bugün Cargill Hayvan Beslenmesi İş Ünitesi müşterilerine, yem bileşimleri, yem katkıları,
tedarik zinciri ve risk yönetimi çözümleri, software araçları ve hayvan beslenmesi uzmanlığı
alanında endüstri hizmetleri sunmaktadır.
2001 yılında faaliyetlerine başlayan Burgan Yatırım, Türkiye’de gerçekleştirilen birçok önemli şirket
satın alma ve birleşme, özelleştirme ve halka arz işlemine aracılık etmiştir. Ocak 2006’dan bugüne
kadar Burgan Yatırım’ın aracılık ettiği tamamlanan işlemlerin toplam büyüklüğü 8 milyar ABD $’ını
aşmıştır. Galataport olarak da bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Limanı özelleştirmesi ve Erdemir
özelleştirme süreçlerinde TC.Özelleştirme İdaresi’nin finansal danışmanlığını yürütmüş olan Burgan
Yatırım, halihazırda İGDAŞ’ın özelleştirilmesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlığını
yürütmektedir. Burgan Yatırım’ın yakın geçmişte tamamladığı önemli projeler arasında Hakan
Plastik’in Georg Fischer tarafından satın alımı, Plato Grup’a ait varlıkların Smith&Nephew’a satışı,
Lumberjack’in Ziylan tarafından alımı, İDO’nun Tepe-Akfen-Sera-Souter tarafından alımı, Limak
Grubu’nun Italcementi Türkiye operasyonlarını (Set Çimento) satın alımı, Kibar Holding’in Assan
Tüketici Finansmanı şirketinin ALJ Grup’a satışı sayılabilir.

Daha fazla bilgi için;

İzzet Ozdal
Kurumsal Finansman, Direktör
izzet.ozdal@burganyatirim.com.tr
Tel: +90 (212) 317 27 27

Erkan Yağcıoğlu
Kurumsal Finansman, Müdür
erkan.yagcioglu@burganyatirim.com.tr
Tel: +90 (212) 317 27 27

Olgu Afşaroğlu
Kurumsal Finansman, Analist
olgu.afsaroglu@burganyatirim.com.tr
Tel: +90 (212) 317 27 27

Bu doküman Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan yatırım bilgi,
yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar
tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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4 Dokümanda yer alan içerik, müşterilerin verilen stratejilerden kârlı çıkacağının ya da zararlarının limitli
olacağının, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilmiş sözü veya garantisi olarak kabul
edilemez. Burada yapılan analizlere dayanarak ve özellikle kaldıraç sistemi kullanan piyasalara yapılan
yatırımlar zararla da sonuçlanabilir. Bu dokümanın ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan
dolayı kurumumuz ve kurumumuz çalışanları hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu dokümanda yer alan
bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu
nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden
dolayı doğabilecek zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul
etmez. Dokümanda yer alan bilgiler Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez.

