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English text: 
 

ELIG, Attorneys-at-Law has represented Boyner, who acted as the purchaser, 
throughout the entire transaction for the Boyner Group to acquire YKM’s majority 
shares, thereby molding this structure into a consolidated one with 139 stores and a 
turnover exceeding TRY 1 billion.  

 
ELIG, Attorneys-at-Law represented the Boyner Group from day one to closing, in all 
legal facets of the transaction, providing the Boyner Group with all legal counseling and 
advocacy services that it needed in the multifarious dimensions of law encircling this 
transaction. These diversified areas of law included carrying out the negotiations of the 
purchase agreement, as well as its signing and closing; all of the legal matters and the 
agreements related to Boyner Mağazacılık’s acquisition financing and obtaining a credit 
in amount of TRY 130 million for this transaction which was realized in return for a 
total value of TRY 176 million; notifying the transaction to the Turkish Competition 
Authority and providing all of the necessary competition law advice throughout the 
process until an unconditional clearance to the transaction was obtained; providing all 
litigation-related legal counseling for all of the legal disputes and lawsuits arising from 
the challenges of the minority shareholders during the transaction, and providing legal 
counseling in particular with respect to issues pertaining to the fields of intellectual 
property law, corporate law, and contracts law. 
 
The phase for the acquisition of 63% of the shares of one of the market’s well-
entrenched brands, Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi 
A.Ş., and 50% of the YKM brand by Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., which is also an 
established corporation of the non-food retail market, has, in this way, successfully 
closed. 

 
Turkish text: 

 
ELIG Ortak Avukat Bürosu, Boyner Grup’un YKM’nin çoğunluk hisselerini satın 
alarak 139 mağazalı ve 1 milyar TL’yi aşan ciroya sahip bir konsolide yapıya 
dönüşmesini sağlayan işleminin tüm hukuki boyutlarında, satın alma sözleşmesinin 
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görüşülmesi, imzalanması ve gerçekleştirilmesi, toplam 176 milyon TL karşılığı 
gerçekleşen bu işlem için Boyner Mağazacılık’ın 130 milyon TL’lik satın alma 
finansmanı ile kredi temini işleminin tüm hukuki boyutları ve ilgili sözleşmeleri, 
Rekabet Kurulu’na başvurunun yapılması ve şartsız izin alınana kadarki süreçte tüm 
gerekli rekabet hukuku avukatlığı faaliyetlerinin verilmesi ve işlem esnasında azınlık 
hissedar ile doğan tüm hukuki uyuşmazlıklar ile davalarda özellikle fikri ve sınai haklar 
alanı ile şirketler hukuku ve borçlar hukuku alanlarında ortaya çıkan tüm dava hukuku 
desteği dahil olmak üzere Boyner Grubu’nun bu işlemin ilk gününden son anına kadar 
ihtiyaç duyduğu tüm hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti ihtiyacını karşılayarak 
bu işlemin tamamında alıcı taraf Boyner’i temsil etmiştir. 

 
Türkiye gıda dışı perakende sektörünün güçlü kuruluşu Boyner Büyük Mağazacılık 
A.Ş.’nin sektörün köklü markalarından Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri 
Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin %63 hissesini ve YKM markasının %50’sini satın alma 
süreci böylelikle başarıyla sonuçlanmıştır. 
 


