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İş Girişimi koluna takan
Frik İlaç'ta hedef, ilk 10
• BORSA / FİNANS SERVİSİ
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ürkiye'yi Aspirin ile tanıştıran Frik İlaç, İş Girişim'in en
büyük yatırımı oldu. Şimdiye kadar 10 şirkete yatırım
yapan Iş Girişim yüzde 17sine ortak olduğu Frik İlaç'a
21.4 milyon YTL'lik yatırım yapü. Frik İlaç, ocak ayında dün
yanın ilk 10 ilaç şirketinden biri ile lisans anlaşması ya
pacağım da duyururken temel hedefi pazarın ilk 10 şir
ketinden biri olmak.
İş Girişim Sermayesi'nin 21.4 milyon YTUlik yatırımla Dr.
F. Frik İlaç'ın yüzde 17'sine ortak olması nedeniyle dü
zenlenen basm toplantısında konuşan Frik İlaç Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Erol Frik, Aspirin'i Türkiye'de mar
ka yapanfirmaolduklarım, mütevazı odaklı, ön plana geç
meyerek, halka en ucuz ilaa sağlamak için idealist bir yak
laşımla hareket ettiklerini söyledi. Kurumsallaşarak, profesyonelleşerek ve aile yapısından çıkmak için 2004'de ilk
adımı Anonim şirket olarak ataklarım belirten Frik,20052007 yıllan arasında ciro bazmda yakaladıkları ortalama
yıllık yüzde 57 büyüme oranıyla sektörün aynı dönemde
gerçekleştirdiği ortalama yüzde 14 büyümenin 4 kaü hız
la büyüdüklerini anlattı.

İş Girişim ile güçlendik
Kriz döneminde yapılan bu yatırımın kendilerine güven
duyulduğunun göstergesi olduğunu ifade eden Frik, şun
ları söyledi, "Bundan sonra yeni ve değişik ürünleri port
föye katarak devam edeceğiz. Bunları pazara çıkarmak için
kaynağa ihtiyacımız vardı. Bunu da İş Girişim ile gerçek
leştireceğimize inanıyorum." Piyasada fazla muadili ol
mayan, olsa da değeri düşmemiş ürünlerin olacağını
söyleyen Frik, kendüerinin de daha sofistike ürünlere yö
nelme tehamülünde olduklarım dile getirdi. Frik İlaç Ge
nel Müdürü Murat Çelikkanat da, yeni ürün ve yeni ekip
kuracaklarım ve 2009'da 200-250 kişi istihdam etmeyi dü
şündüklerini ve 334ilaçfirmasıarasında 37. sırada olduklan
bilgisini verdi. Çelikkanat, hedeflerinin ise İş Girişim'in rüz
garım da arkalarına alarak ilk 10'a girebilmek olduğunu
ifade etti.
İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen ise, 137
milyon YTL aktif büyüklükleri olduğunu ve 11 şirkete 61
milyon dolara yakın kaynağı aktardıklarım dile getirdi.

