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Anadolu Etap Penkon’u satın aldı 
 

 

Türkiye’nin en büyük meyvecilik ve meyve suyu yatırımlarını 

gerçekleştirmekte olan Anadolu Etap, Penguen Gıda’nın meyve suyu şirketi 

Penkon Gıda San. A.Ş.’nin hisselerinin %100’ünü satın alma işlemini 

tamamladı.  

 
Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve Brezilya’lı Cutrale ortak girişimi olarak 2009 yılında kurulmuş 

olan Anadolu Etap, Türkiye’nin en büyük meyve suyu üreticilerinden biri olmasının yanı sıra, bugün 

itibarıyla 22.000 dekar arazi üzerinde kurulu çiftlikleri ile Türkiye’de meyveciliğe tahsis edilmiş en 

geniş arazilerin de sahibidir. 

 

Türkiye’nin en büyük meyvecilik ve meyve suyu projelerini gerçekleştirmekte olan Anadolu Etap 

Gençoğlu Holding, ADM Capital Foundation ve Penguen Gıda A.Ş.’nin meyve suyu konsantresi üretimi 

yapan şirketleri Penkon Gıda San. A.Ş.’yi satın alarak sektördeki iddialı konumunu güçlendirmiştir. 

  

Anadolu Etap Genel Müdürü Demir Şarman, “Penkon şirketinin satın alımı ile meyve suyuna yönelik iş 

hacmimizi ikiye katlarken,  bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam yatırımlarımızı da 200 milyon 

doların üzerine çıkarmış oluyoruz. Gerçekleşen bu yatırımla şirketimiz, meyve suyu endüstrisinin 

gelişimine olan inancını bir kez daha ifade etmektedir. Anadolu Etap olarak meyve yetiştiriciliği ve 

meyve suyu endüstrisindeki yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir.” dedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
Anadolu Etap hakkında: 
 
Anadolu Grubu, Özgörkey Holding ve Cutrale ortaklığı ile 2009 yılında kurulmuş olan Anadolu Etap, Türkiye’nin çeşitli 

lokasyonlarında bulunan çiftliklerinde ve üretim tesislerinde sürdürmekte olduğu meyve yetiştiriciliği ve meyve suyu 

konsantresi üretim faaliyetleri ile gıda sektörünün önemli bir oyuncusudur. 

2010 yılında büyük ölçekli plantasyon yatırımlarına başlayan Anadolu Etap’ın bugün arazi büyüklüğü 22.000 dekar olup, 

meyve ağacı sayısı yıl sonu itibarıyla 2.500.000 adete ulaşacaktır. 

 
 
 
Penkon hakkında: 
 
Denizli’de üretim tesisleri ve Bursa’da bir merkez ofis ile 1998 yılında kurulmuş olan Penkon Gıda San. A.Ş. şirketinin 

hisselerinin %100’ü Gençoğlu Holding, ADM Capital Foundation ve –yine bir Gençoğlu-ADM ortaklığı olan- Penguen Gıda 

San. A.Ş. tarafından temsil edilmektedir. Gerek iç pazarda gerekse dış pazarda sektörün önde gelen kuruluşlarına satış 

yapmakta olan Penkon Gıda, en son teknoloji makine ve ekipmanlar ile yılda 100.000 ton meyve ve sebze işleme 

kapasitesine sahiptir. 
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