Aras Kargo, İş Girişim ile 3 yılda
ciroyu 1 milyar TL'ye çıkaracak
İSTANBUL-DÜNYA
İş Girişim Sermayesi, 17.5 milyon TL ya
tırımla Aras Kargo'nım yüzde 20 azınlık his
sesinin sahibi oldu. Aras Kargo, İş Girişim
Sermayesi'nin yatırımıyla cirosunu 3 yıl içe
risinde 1 milyar TL'ye çıkartmayı hedefliyor.
Aras Kargo ve İş Girişim Sermayesi, ha
ziranda ön anlaşması yapılan ve önceki gün
resmen onaylanan ortaklığını duyurmak
ve hedeflerini paylaşmak amacıyla bir basın
toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan
Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evrim
Aras, Aras Kargo'nım yaptığı yatırımlarla son
4 yılda yüzde 65'lik büyüme kat ettiğine dik
kat çekerek, "Ülke genelinde 8 bin 800 ça
lışanımızla birlikte, 2011 yılında yüzde 20
büyüme ile 500 milyon TL'nin üzerinde ci
ro ve 75 milyon gönderi rakamına ulaşaca
ğımızı öngörüyoruz" dedi. İş Girişim Ser
mayesi'nin de destekleriyle 3 yıl içinde ise 1
milyar TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerine
işaret eden Aras, "Piyasa şartlarına göre 2 yıl
sonra halka arz gibi bir planımız bulunuyor.
Olası halka arz öncesinde Aras Kargo'nım gü
cünü potansiyelinin en üst noktasına taşı
yacağız" ifadelerini kullandı. İş Girişim Ser
mayesi'nin yüzde 100 yerli olmasının, ortaklk
seçim kriterlerinde çok etkili olduğunu be
lirten Aras, konuyla ilgili sözlerini şöyle

sürdürdü: "Türkiye'de lojistik sektörünün pa
zar büyüklüğünün yaklaşık 80 milyar dolar
civannda olduğu tahmin ediliyor. Aras Kar
go olarak biz de Türkiye ekonomisinde yüz
de 30 pazar payımızla önemli bir yer tutu
yoruz. İş Girişim Sermayesinden gelen ya
tırımla teknolojik altyapımızı destekliyor
olacağız. Aras Kargo olarak bizim 100 yıllık
bir marka olma hedefimiz var. Bizimle or
taklık kurmak isteyen fonlar vardı. Ancak
milli sermaye olması dolayısıyla İş Girişimi
ortak olarak kendimize seçtik."
"Aras Kargo'yu 5 yılda
3 kat büyüteceğiz"
İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü
Murat Özgen, gelişmekte olan sektörlerde
büyük potansiyele sahip şirketlere yatırım
yaptıklarına dikkat çekerek, bugüne kadar
12 şirkete toplam 320 milyon dolar katkı
sağladıklarını söyledi. 12 şirkette 7 bin ki
şiyi istihdam ettiklerini bildiren Özgen, "Bu
şirketlerin 7 tanesini sattık. Aras Kargo bi
zim 13. şirketimiz oldu" diye konuştu.
Sektördeki çift haneli büyüme oranlarının
birçok uluslararası oyuncunun Türkiye'ye
ilgi göstermesini sağladığını bildiren Öz
gen, "Aras Kargo'yu 3 yılda 2.5,5 yılda ise
3 kat büyütmek istiyoruz" açıklamasında
bulundu.

