Anafina Capital Partners, member of Translink
Corporate Finance, is pleased to announce that it has
served as an exclusive M&A advisor to Ofçaysan Tarım
Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., in
connection with creation of a JV with Jacobs Douwe
Egberts (JDE) Turkey.
This partnership will open up new growth opportunities
in the Turkish hot beverages space, create synergies for
both companies through the combination of both JDE’s
international dimension & expertise in coffee with
Ofcay’s local expertise in tea.
JDE, well known in Turkey for its Jacobs Brands, brings
over 265 years of coffee expertise, while Ofcay, has
been at the forefront of the Turkish tea category since
its creation in 1985.
Under the terms of the agreement, both companies will
contribute their existing local assets and will operate
under the same umbrella.
About Anafina – Translink Turkey

Translink Corporate Finance Türkiye temsilcisi olan
Anafina Capital Partners Ofçaysan Tarım Ürünleri
Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Jacobs
Douwe Egberts (JDE) Türkiye ile yaptığı Joint Venture
(Ortak
Girişim)
yapılanmasında
Ofçaysan
ve
hissedarlarına münhasır finansal danışman olarak
hizmet vermiştir.
Ortaklık Türk sıcak içecek sektöründe yeni büyüme
fırsatları yaratarak JDE’nin kahve sektöründeki
uluslararası ağı ve deneyimiyle Ofçay’ın çay
sektöründeki yerel tecrübesiyle birleştirerek, her iki
şirket açısından yeni bir sinerji oluşturacaktır.
Türkiye’de Jacobs markaları ile bilinen JDE kahve
sektöründe 265 yılı aşkın uzmanlığını ortaya
koymaktadır. Ofçay ise 1985 yılındaki kuruluşundan beri
Türk çay sektörünün öncü şirketi konumundadır.
Anlaşmaya göre her iki şirket de mevcut yerel
varlıklarını ortaya koyacak ve çalışmalarını aynı yapı
altında sürdürecektir.

Anafina Capital Partners is the member firm of Translink
in Turkey. With its seasoned finance and operational
teams, Anafina provides boutique M&A and
management consulting services for its clients in need of
buy-side and sell-side advisory services. Translink
Corporate Finance is an independent partnership of
firms dedicated to Corporate Finance and M&A advisory
services. Translink is represented by more than 30
offices in the key markets in Europe, North and South
America, Africa and Asia-Pacific. Translink has been
successful in advising clients on hundreds of
transactions since its founding in 1972.

Anafina – Translink Türkiye hakkında

Contact:
Deger Becer, Partner: deger.becer@anafina.com
Eser Becer, Partner: eser.becer@anafina.com

Daha fazla bilgi için:
Değer Becer, Ortak: deger.becer@anafina.com
Eser Becer, Ortak: eser.becer@anafina.com

Translink Corporate Finance Türkiye temsilcisi olan
Anafina Capital Partners finansal ve operasyonel
konularda global deneyime sahip takımı ile
müşterilerine şirket satışı, şirket satın alma & birleşme,
globalleşme, bu hedeflere yönelik kurumsallaşma ve
stratejik yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektedir.
Bağlantılı olduğu Translink Corporate Finance yapısı
içinde Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, ve Asya
Pasifikte 30’un üzerindeki ülke ofisi ve 600’ün üzerinde
çalışanının desteği ile Anafina müşterilerinin hedeflerini
hayata geçirebilmek için itina ile çalışmaktadır.
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