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Anheuser-Busch InBev kondigt de combinatie aan van haar 
activiteiten in Rusland en Oekraïne met die van Anadolu Efes   

 

Anheuser-Busch InBev (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH), 's 
werelds grootste brouwer, met hoofdkantoor in België, heeft een niet-bindende overeenkomst gesloten 
met Anadolu Efes (IST: AEFES), de grootste brouwer in Turkije, in verband met een 50/50-fusie van de 
huidige activiteiten van AB InBev en Anadolu Efes in Rusland en Oekraïne.  
 
De aankondiging van deze niet-bindende overeenkomst volgt op de verwerving door AB InBev van een 
belang van 24% in Anadolu Efes in de context van de overname van SABMiller, die in oktober 2016 werd 
afgerond. De transactie blijft afhankelijk van de resultaten van het due diligence-onderzoek en moet door 
de regelgevende instanties in Rusland en Oekraïne worden goedgekeurd.  
 
Deze beoogde combinatie van de activiteiten van beide ondernemingen in Rusland en Oekraïne zou de 
concurrentiepositie van de merken van AB InBev en Anadolu Efes op deze markten versterken en 
potentieel tot verdere groei kunnen leiden. De combinatie ambieert een leidinde rol op de Russische en 
Oekraïense markt, met een diverse portefeuille aan merken en een breder gamma bieren voor de 
consument. Daarnaast zou de combinatie de banden tussen AB InBev en Anadolu Efes versterken en de 
waarde van het belang van AB InBev in Anadolu Efes doen toenemen.  
 
Na afronding van de beoogde transactie zouden de gecombineerde activiteiten volledig geconsolideerd 
worden in de financiële rekeningen van Anadolu Efes. AB InBev zou haar activiteiten in Rusland en 
Oekraïne bijgevolg niet langer consolideren en haar investering die uit deze transactie voortvloeit 
administratief verwerken volgens de vermogensmutatiemethode.  
 
De naam van het gecombineerde bedrijf zou AB InBev-Efes zijn, met gelijke vertegenwoordiging van 
zowel AB InBev als Anadolu Efes in de Raad van Bestuur. Tuncay Özilhan, momenteel voorzitter van de 
Anadolu-groep en Anadolu Efes, zou als voorzitter optreden. 
 
AB InBev en Anadolu Efes hebben een principeakkoord gesloten met betrekking tot de aanstelling van 
Dmitry Shpakov, momenteel hoofd van AB InBevs activiteiten in Rusland en Oekraïne, in de functie van 
CEO om het gecombineerde bedrijf AB InBev-Efes te leiden, en van Roy Cornish, momenteel algemeen 
directeur bij Efes-Rus, in de functie van CFO zou optreden.  
 
Carlos Brito, CEO van AB InBev, gaf het volgende commentaar op de aankondiging: "De aankondiging 
van vandaag is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het strategische partnerschap tussen 
AB InBev en Anadolu Efes, en we kijken uit naar een succesvolle combinatie die ons in staat zal stellen 
om een ruimere gamma bieren aan te bieden aan consumenten in Rusland en Oekraïne."  
 
Tuncay Özilhan, voorzitter van de Anadolu-groep en van Anadolu Efes, verklaarde: "We zijn blij dat we 
onze relatie met AB InBev verder kunnen uitbouwen en zijn ervan overtuigd dat de combinatie van onze 
activiteiten, expertise en beste praktijken op deze markten het mogelijk zal mogelijk stellen om potentiële 
opportuniteiten voor groei beter te benutten en heel wat bijkomende waarde te creëren voor de 
aandeelhouders van zowel Anadolu Efes als AB InBev.”  
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AB InBev en Anadolu Efes zullen ernaar streven om bindende transactiedocumenten binnen afzienbare 
termjin goed te keuren;  naarmate het proces vordert, zullen verdere aankondigingen volgen. We 
verwachten dat de transactie tegen het einde van het eerste halfjaar van 2018 zal kunnen worden 
afgerond. Tot de transactie is afgerond blijven AB InBev and Anadolu Efes in Rusland en Oekraïne 
onafhankelijk van elkaar werken en blijft alles verder zoals het is. 
 
De voorwaarden van de overeenkomst zullen niet worden bekendgemaakt. 
Een Engelse, Franse en Nederlandse versie van dit persbericht zal beschikbaar zijn op www.ab-
inbev.com.  
 

ANHEUSER-BUSCH INBEV - CONTACTPERSONEN  
 

Over Anheuser-Busch InBev 
 
Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen 
op de Mexicaanse (MEXBOL: ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York 
Stock Exchange (NYSE: BUD). We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld. Bier, het 
oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om uitstekende merken te 
creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke ingrediënten. Onze diverse 
portefeuille met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; multilandenmerken 
Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® en Leffe®; en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, 
Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, 
Sedrin®, Sibirskaya Korona® en Skol®. Ons brouwerfgoed gaat meer dan 600 jaar terug en beslaat verschillende continenten en 
generaties. Van onze Europese roots in brouwerij Den Hoorn in Leuven, België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co-
brouwerij in St. Louis in de Verenigde Staten. Tot de oprichting van Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in 
Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. We zijn geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling 
aan ontwikkelde markten en groeimarkten, en benutten de collectieve sterkte van ongeveer 200 000 medewerkers in meer dan 50 
landen wereldwijd. In 2016 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 45,5 miljard USD (exclusief joint ventures en 
geassocieerde ondernemingen). 
 

 
Over Anadolu Efes 
 
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes) produceert en verkoopt samen met zijn dochterondernemingen en 
verbonden vennootschappen bier, moutdranken en frisdranken in een gebied dat Turkije, Rusland, de GOS-landen, Centraal-Azië 
en het Midden-Oosten omvat. Per 31.12.2016 telt het bedrijf in totaal 15 724 medewerkers binnen zijn bier- en frisdrankactiviteiten. 
Anadolu Efes, met notering op de Beurs van Istanboel (AEFES.IS), is een operationele entiteit die instaat voor het beheer van de 
Turkse bieractiviteiten, evenals een holding die 100 procent van de aandelen in handen heeft van EBI, de eenheid die de 
internationale bieractiviteiten beheert, en de grootste aandeelhouder van CCI, de eenheid die de frisdrankactiviteiten in Turkije en 
op internationale markten beheert.  
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