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Basın Bülteni                                         10 Temmuz 2015 

 
 

ANADOLU GRUBU’NUN MİGROS’A ORTAKLIĞI 
REKABET KURUMU TARAFINDAN ONAYLANDI 

 

Dünyanın önde gelen markalarıyla kurduğu ortaklıklar, çok uluslu şirketlerle 

gerçekleştirdiği iş birlikleriyle; farklı birçok sektörde çalışmalar yürüten Anadolu Grubu, 

faaliyette olduğu her coğrafyaya değer katma vizyonu doğrultusunda büyük bir yatırım 

daha gerçekleştirdi. Anadolu Endüstri Holding’in (AEH), dolaylı olarak Migros’un  

yüzde 40,25 hissesini satın almak üzere geçtiğimiz yılın Ekim ayında başlattığı işlemler, 

Rekabet Kurulu’nun 09.07.2015 tarihli kararı ile onaylandı ve Anadolu Grubu, 65. yılında 

çok değerli bir yatırıma imza atmış oldu. Anadolu Grubu’nun perakende sektöründe 

gerçekleştirdiği ortaklıkta, hisse devir işlemlerinin 15 Temmuz’da tamamlanmış olması 

hedefleniyor. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Etik yönetim 

anlayışımız ve kurumsal yönetim ilkelerine verdiğimiz önem ile, Migros’un yurt içi ve yurt 

dışında sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ülkemize ve 

Grubumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
 
Türkiye dâhil 18 ülkede, 75 şirket, 61 üretim tesisi ve 29 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren 

Anadolu Grubu, 65. yılında önemli bir ortaklık anlaşması gerçekleştirdi. Anadolu Endüstri Holding’in, 

dolaylı olarak Migros'un yüzde 40,25 hissesini almak üzere BC Partners ile yaptığı anlaşma, Rekabet 

Kurumu tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde onaylandı. 

Anadolu Endüstri Holding ile Migros’un nihai ana ortağı BC Partners tarafından kontrol edilen 

Moonlight Capital S.A. (Moonlight Capital) arasında, AEH’nin Migros'a dolaylı olarak %40,25 oranında 

iştirak edilmesi konusunda, resmi makam ve kurumlardan alınacak izinlere tabi olmak şartı ile hisse 

alım sözleşmesi 31.12.2014 tarihinde imzalanmıştı.  

Rekabet Kurulu’nun 9 Temmuz 2015 tarihinde aldığı karar ile söz konusu işlemlere onay verildiği 

bildirildi. Rekabet Kurumu’nun açıklamasıyla hisse alım sözleşmesinin tamamlanması için tüm şartlar 

sağlanmış oldu. Hisse devir işlemlerinin 15 Temmuz tarihinde bitirilmesi hedefleniyor. 

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: 

“65. yılımızda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Migros'a yaptığımız yatırım, perakende sektörüne 

yönelik büyüme stratejimiz açısından çok önemli. Anadolu Grubu olarak önceliğimiz Migros’un, 

Türkiye ve faaliyet gösterdiği bölgelerde sürdürülebilir değer yaratmaya devam etmesidir” dedi. 

Migros’un en önemli değerinin müşterilerine farklı ürünler ve markalarla sağladığı çeşitlilik olduğunu 
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vurgulayan Özilhan, sözlerine şöyle devam etti: “Migros’un çalışma prensiplerinde bu çeşitliliğin 

devamı bizim için esastır. Etik yönetim anlayışımız ve kurumsal yönetim ilkelerine verdiğimiz önem 

ile, Migros’un yurt içi ve yurt dışında sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için çalışmalarımızı 

yürüteceğiz. Ülkemize ve Grubumuza hayırlı olmasını diliyorum.” 

Anadolu Grubu, yaptığı faaliyetlerle Türkiye ve dünya için katma değer yaratmaya devam edecek.  
 

Anadolu Grubu Hakkında 

Türk iş dünyasının köklü kurumlarından olan Anadolu Grubu, 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan Aileleri tarafından 
kuruldu. ‘Anadolu’yu Dünyaya, Dünyayı Anadolu’ya Bağlayan Yıldız’ olma vizyonu ışığında varlığını geleceğe 
taşıyan Grup, Atlantik’ten Pasifik’e Türkiye dâhil 18 ülkede, 75 şirket, 61 üretim tesisi ve 29 bine yakın 
çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 
 
Anadolu Grubu, dünyanın önde gelen markalarıyla kurduğu ortaklıklar, çok uluslu şirketlerle gerçekleştirdiği iş 
birlikleriyle, Türkiye için katma değer yaratarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor. 
 
Dünya ölçeğindeki saygın markalarıyla içecek, otomotiv, perakende ve finans alanlarına yoğunlaşan Anadolu 
Grubu, son yıllarda bilişim, enerji, gıda, gayrimenkul ve sağlık sektörlerine yaptığı yatırımlarla faaliyet alanını 
genişletti. 
 
Anadolu Grubu, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitim, sağlık ve spor alanlarında Anadolu Vakfı, 
Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla sürdürüyor. 

 

www.anadolugrubu.com.tr 

 

Migros Ticaret A.Ş. Hakkında 

 
Temelleri 1954 yılında atılan, Türk perakende sektöründe 61 yıldır öncü kimliğiyle pek çok ilke imza 
atan  Migros Ticaret A.Ş., toplam 20.470 çalışanı ile hizmet vermektedir. 2015 Haziran sonu itibariyle Türkiye’de 
70 ilde 1250, Kazakistan ve Makedonya dahil toplamda 1296 mağazası bulunan Migros ilk altı ay içinde 123 yeni 
mağaza açarak, Sanal Market ve Mobil Alışveriş dahil büyüyerek müşterilerine yakınlaşmaktadır. Migros, her 
gün kapısından giren 1.750.000 farklı müşterinin hem aklına hem kalbine hitap ederek, sektörde taze ürünler, 
iyi fiyat ve iyi hizmet, bol çeşit ve iyi alışveriş deneyimi konusunda fark yaratmaktadır.  
 
Migros, perakende sektöründe ilk kez başlattığı ‘İyi Tarım’ ile meyve-sebzede, yakın zamanda hizmete açtığı 60 
bin ton kapasiteli kendi entegre tesisiyle kırmızı ette, ‘İyi Tavuk’ ile beyaz ette taze gıdanın referans noktası 
olmuştur. Migros ‘İyi Gelecek’ anlayışıyla sürdürülebilirlik çalışmalarında çevre, insan ve iyi yaşam konularında 
öncü adımlar atarak geçen yıl BİST’in sürdürülebilirlik endeksine giren tek perakendeci şirket konumunda 
bulunmaktadır. 
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