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Egeli & Co. Dubai’deki etkinliğe sponsor olan tek Türk firması

EGELİ & CO. DÜNYANIN EN BÜYÜK TARIM YATIRIMCILARINA PARLAYAN
TÜRK TARIM SEKTÖRÜNÜ ANLATACAK
Egeli & Co. ‘Global AgInvesting Middle East – Ortadoğu Küresel Tarım Yatırımları’na sponsor oldu. İki ayrı
oturumda panelist olarak katılacağı etkinlikte, Egeli & Co. Dünyanın en büyük tarım yatırımcılarına Türkiye
tarım sektöründeki yatırım fırsatlarını aktaracak
Kurumsal tarım yatırımcılarını bir araya getiren ve yıl içinde dört kere ayrı ayrı Londra, Dubai, New York,
Singapur’da düzenlenen ‘Global AgInvesting Middle East - Ortadoğu Küresel Tarım Yatırımları’nın ilk
etkinliği, 23-25 Şubat 2015 tarihlerinde Dubai’de gerçekleşiyor. Türkiye’den etkinliğe sponsor tek firma olan
Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş., (EGC Portföy) dünyada bulanan en büyük tarım yatırımcılarına parlayan
Türkiye tarım sektöründeki büyüme potansiyelini değerlendirme fırsatları ile ilgili bilgileri aktarırken, konuşmacı
olarak katıldığı panellerde Türk tarım sektörü ile ilgili son gelişmeleri paylaşacak.
Türkiye’nin halka açık ilk ve tek tarım temalı girişim sermayesi şirketi olan Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGC Tarım Girişim) varlıklarının yöneticisi olan Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş Genel
Müdürü Tan Egeli, konu ile ilgili olarak “Yurt dışı finansal yatırımcıların ülkemizdeki tarımsal alanda yaratılan
alternatif yatırım temalarına yatırım yapması sağlıklı ve süreklilik arzeden bir büyüme için çok önemli.
Sponsorlarından biri olduğumuz etkinlik dünyanın en önemli fonlarını ve yatırımcılarını bir araya getiriyor. Biz
de burada Türkiye’yi ve tarımsal alanda alternatif yatırım olanaklarını yüz yüze anlatma fırsatı bulacağız”
açıklamasında bulundu.
Dubai’de 3 gün sürecek olan etkinliğin, yüksek katma değer olan tarımsal yatırım temalarını ve bu temalardan
oluşan varlık sınıflarını tartışmak üzere yaklaşık iki yüze yakın fon ve sektör yöneticisini bir araya getirmesi
bekleniyor. Abu Dhabi Investment Counsil, Abu Dhabi Islamic Bank, Agribusiness Support Fund, European
Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Islamic Development Bank Group, International Finance
Corporation (IFC), King Abdullah Initiative for Agricultural Investment Abroad, Standard Chartered Bank gibi
büyük yatırımcıların ve fonların bulunacağı etkinlik, tarımının güçlü temellerine inanan ve sektöre yatırım
yapmaya hazır düşünce liderlerinden oluşan katılımcılar için buluşma noktası özelliği taşıyor.
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Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. Hakkında;
2002 yılından beri yatırımcıları için finansal çözümler üreten ve kendini değer yaratmaya adamış Egeli & Co. Finansal Hizmetler
Grubunun bir iştiraki olan Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş. (EGC Portföy), T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’ndan almış
olduğu lisanslarla, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara, aile şirketlerine (family offices) ve özel bireysel portföylere; portföy yönetimi,
risk yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri vermektedir.
Dürüst ve seçkin yaklaşımı ile yatırımcıları için yurtiçi ve yurtdışında geliştirdiği finansal ürünler ile katma değer yaratan EGC Portföy,
bölgesel uzmanlığı ile özellikle gelişmekte olan pazarlarda, esnek, yaratıcı ve alternatif yatırım çözümleri üretmektedir. EGC Portföy’nün
deneyimli ekibinin, şeffaflık, sosyal sorumluluk, adillik ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında ortaya koyduğu yaratıcı çözümler,
yatırımcılarına gerçek katma değeri yaratmaktadır. Yatırımcılarına alternatif yatırım alanlarında maksimum değer ve fayda yaratmak
amacı ile EGC Portföy, tarım, gayrimenkul, enerji, altyapı sektörlerinde ki “reel varlık” yatırımlarına odaklanmaktadır. Bu anlamda
Türkiye’nin ilk halka açık tematik girişim sermayesi yatırım ortaklığı olan Egeli & Co. Tarım Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nın
reel varlıklarının yöneticisidir.
www.epyas.com
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Egeli & Co. Finansal Hizmetler

Grubunun bir iştiraki olan payları EGCYO koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGC Tarım Girişim) Türkiye’nin ilk ve tek tarım temalı girişim sermayesi şirketidir.

EGC Tarım Girişim, tarımda sürdürülebilir getiri vadeden alanlara yatırım yaparak hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı hem de bütün
paydaşları için katma değer yaratmayı kendine amaç edinmektedir. EGC Tarım Girişim, çalışmalarını şeffaf, sürekli büyüme odaklı ve
güvenli bir şekilde tabana yaymayı hedeflemektedir.

Şirket stratejik kararların yönetiminde, etkin kontrol sağlayan köklü bir kurumsal yönetim sistemine sahiptir.

EGC Tarım Girişim, ilk yatırımı, Haziran 2011’de portföyüne dahil ettiği Denizli’de ekilebilir arazi ve küçükbaş hayvancılık konularında
faaliyet gösteren Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.’dır. Batı Tarım yatırımını takiben, Haziran 2012’de Denizli’de süt üretimi faaliyetinde
bulunan Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Tic. A.Ş. hisselerini devralmıştır. Son olarak, EGC Tarım Girişim, Ekim 2012’de
süt üretimi yapan Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.’ye (“Tolina Tarım”) ortak olmuştur.
www.egyco.com
www.egelico.com
www.globalaginvesting.com
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