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İş Girişim Aras Kargo’dan 100 milyon TL’ye çıkıyor
İş Girişim Sermayesi’nin Aras Kargo’daki payının 100 Milyon TL bedelle
Austria Post’a satışı konusunda anlaşmaya varıldı
İş Girişim Sermayesi, Kasım 2011 tarihinde 17 milyon 500 bin TL ile yatırım karşılığında yüzde 20
hissesini devraldığı Türkiye kargo teslimat sektörünün öncü şirketi Aras Kargo’daki hisselerini 100
milyon TL karşılığında Austria Post’a satma konusunda anlaşmaya vardı. Avusturya’nın lider lojistik
ve posta hizmetleri sağlayıcısı olan ve ayrıca iştirakleri aracılığıyla Avrupa’da diğer 10 pazarda da
aktif olan Austria Post, Türkiye kargo teslimat pazarına Aras Kargo’dan alacağı yüzde 25 hisse ile
giriyor. Anlaşmanın tamamlanması için Rekabet Kurulu’nun onayı bekleniyor.
Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki şekildedir:
İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen:
“Aras Kargo yatırımımız Türkiye ekonomisi için değer yaratacak projeleri destekleme misyonumuzu
gerçekleştirmemiz bakımından iyi bir örnek oldu. Birçok ilke imza atan Aras Kargo, kurumsal yönetim
ve katma değer yaratan çözümleriyle sektördeki rekabet ortamında kendini farklılaştırdı. Aras
Kargo’nun sayısız müşterisi şirketi tercih edilen hizmet sağlayıcısı olarak örnek gösterdi. Bunun
sonucunda, sektörünün Avrupa’da en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Austria Post, Türkiye pazarına
girmek için Türkiye kargo teslimatı pazarının önde gelen ismi Aras Kargo’yu tercih etti. Aras
Kargo’nun büyüme sürecine katkıda bulunduğumuz için son derece sevinçliyiz. Ayrıca, payımızı Aras
Kargo’nun bir sonraki aşamaya yolculuğunda sahip olduğu vizyonu ve gücü ile desteklemeye devam
edecek olan Austria Post’a devretmekten memnuniyet duyuyoruz.”
Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras:
“İş Girişim Sermayesi ile birlikte hedeflerimize başarıyla ulaştığımız için oldukça kıvançlıyız.
Ortaklığımızın başından itibaren yenilikçi ve katma değerli çözümler sunmak yoluyla Türkiye kargo
teslimat pazarındaki konumumuzu güçlendirmeyi başardık ve karlılığımızı üç kat artırdık.
Sektörümüzdeki ilk girişim sermayesi yatırımı olan bu yatırım sadece sektöre değil, aynı zamanda
markamıza olan güveni de yansıtıyor. Bu anlamda İş Girişim Sermayesi ile ortaklık yapmaktan
memnuniyet duyuyor ve işin yönetilmesi ve büyüme stratejimizin uygulanması yönünde destek olmak
suretiyle oynadıkları olumlu rolden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İş Girişim Sermayesi ile
ortaklığımız Aras Kargo’nun faaliyetlerini yukarı bir seviyeye taşırken, bir yandan da şirketin
tamamında kurumsal yönetim ilkelerinin mükemmel bir şekilde uygulanmasını sağladı. Nihayetinde bu
durum, Avrupa kargo teslimat pazarının kredibilitesi en yüksek isimleri arasında yer alan Austria Post
ile yeni bir ortaklığın yolunu açtı. Bu anlaşma, Aras Kargo’nun büyümesinde yeni bir aşamaya işaret
ederken, bize işi daha da geliştirmeye ve müşterilerimize en iyi ürün ve hizmetleri sunmaya dair
heyecan verici bir fırsat sunuyor. Türkiye’yi lojistik üssü yapmak için çalışmalarını sürdüren Aras
Kargo olarak, uluslararası arenada da kendimizi kanıtlayacağımız bu ortaklığı hayata geçirmekten
mutluluk duyuyoruz.”

Austria Post Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum:
“Uluslararası büyüme stratejimizin bir parçası olarak, uzun ve zorlu araştırma sürecinin ardından
Türkiye’de Aras Kargo’yu seçtik. Bu seçimimizde, Aras Kargo’nun Türkiye’deki başarısı,
müşterileriyle yakın ilişkisi, kurumsal yapısı ve yetenekli yönetici kadrosu etkili olan sebeplerdi. İş
Girişim Sermayesi, Aras Kargo’nun süregelen büyümesinin ivme kazanmasında destek verirken, Aras
Kargo’nun stratejik hedeflerine ulaşmasında daha da büyük bir esneklik kazandırmış.
Gözlemlediğimiz kadarı ile İş Girişim Sermayesi, şirketin faaliyetlerini kurumsal yönetim, finansal
esneklik, operasyonel verimlilik, stratejik yönlendirme ve yönetim tarzı bakımlarından geliştirmesinde
destek verirken oldukça önemli bir iş çıkarmıştır.”
-----------------------------------------------------------------------------------İş Girişim Sermayesi Hakkında
İş Bankası’nın bir iştiraki olarak Ekim 2000’de kurulan ve hisseleri Eylül 2004’ten bu yana Borsa
İstanbul’da işlem gören İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin misyonu yüksek büyüme
potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösteren ve rekabetçi avantajları olan şirketlere sermaye ve
yönetim birikimi sağlayarak, projelerinin hayata geçirilmesinde onlara destek vermektir.
İş Girişim Sermayesi özellikle yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösteren,
rekabetçi avantajları olan ve şeffaf yönetim yaklaşımına sahip firmalara ilgi gösteriyor. Şirket 15
firmaya sermaye yatırımı yaparak 110 milyon ABD Doları fon sağladı; Bilgi teknolojileri sektöründen
3 (Probil, ITD ve Nevotek), hizmetler sektöründen 4 (Tüyap Fuarcılık, Beyaz Filo, Havaş Yer
Hizmetleri ve Aras Kargo),sağlık sektöründen 3 (Orsem Ortopedik, Turkmed Dializ Hizmetleri ve Dr.
F. Frik İlaç), perakende sektöründen 4 (Cinemars Sinema Zinciri, Step Halı, Numnum Restaurant
Zinciri ve Sportif Spor Malzemeleri) ve inşaat yalıtım malzemeleri sektöründen 1 (ODE Yalıtım).
Ortaklık süresince, bu şirketler tarafından İş Girişim Sermayesi’nin desteğiyle alınan finansal borçlar
da dikkate alındığında, İş Girişim Sermayesi portföyünde yer alan firmalara ve dolayısıyla Türkiye
ekonomisine 450 milyon ABD Doları sermaye büyümesinde destek vermiştir.
Aras Kargo anlaşması da dâhil edildiğinde, İş Girişim Sermayesi’nin çıkış yaptığı firma sayısı 10
olmuştur.
Cinemars;

Ağustos 2006

Tüyap Fuarcılık;

Şubat 2007

Beyaz Filo;

Haziran 2008

Step Halı;

Temmuz 2008

ITD;

Temmuz 2010

Dr. F. Frik;

Eylül 2011

Probil;

Ekim 2011

Ode Yalıtım;

Mart 2012

Havaş;

Ekim 2012

İş Girişim Sermayesi bu 9 yatırımın satış işleminden 114.58 milyon ABD Doları gelir elde ederken,
yüzde 22,87 İç Verim Oranı ve 1,9x yatırılan Sermaye Çarpanına ulaşmıştır.

www.isgirisim.com.tr
Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Hakkında
1979’da İstanbul’da kurulan Aras Kargo, Türkiye’nin önde gelen kargo teslimat servis sağlayıcıları
arasında yer alıyor. 19 Bölge Müdürlüğü, 28 Kargo Transfer Merkezi, 800 şube, 2.600 araçlık filosu
ve 8.900 kişilik uzman kadrosuyla, Türkiye’nin en yaygın teslimat dağıtım kanallarından birine sahip
olan Aras Kargo her ay 6 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veriyor. Yılda 46 milyon kargo ve 32
milyon doküman teslimatı yapan şirket, yıllık bazda yaklaşık 600 milyon TL düzeyinde gelir elde
ediyor.
www.araskargo.com.tr
Austria Post Hakkında
2,4 milyar Avro yıllık gelir ve yaklaşık 23 bin çalışanıyla Austria Post, Avusturya’nın lider lojistik ve
posta hizmetleri servis sağlayıcısıdır. Şirketin faaliyetleri mektup, doğrudan posta kalemleri, yazılı
medya ve kargo taşımacılığı ve teslimatı üzerine yoğunlaşmaktadır. Austria Post’un toplam 1.900 adet
civarındaki şirket tarafından ve üçüncü partiler tarafından işletilen şubelerden oluşan şube ağı,
Avusturya’daki en büyük özel müşteri dağıtım ağı olup, müşterilerine yüksek kalitede kargo, banka ve
telekomünikasyon ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, Austria Post Avrupa’nın 12 pazarında daha
özellikle kargo ve lojistik segmentleri ile adressiz doğrudan postalar alanlarında faaliyet
göstermektedir. 2006 yılından bu yana şirketin hisseleri Viyana Borsası’nda ana piyasada işlem
görmekte olup, ayrıca ATX Endeksi’ne de kote vaziyettedir.

