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İş Girişim Sermayesi ile Erol Frik’in sağlık
sektöründeki ortaklığı Ortopro’da devam ediyor
Türkiye’nin en çok işlem gerçekleştiren girişim sermayesi fonu İş Girişim
Sermayesi’nin, 2007 yılında ortak olduğu Ortopro Tıbbi Aletler A.Ş.’nin %20 hissesi,
4,5 milyon dolar bedelle İş Girişim Sermayesi’nin yatırımlarından Frik İlaç’ın eski ana
sermayedarı Erol Frik’e satıldı.
İş Girişim ve Erol Frik, eski ortaklıklarının elde ettiği başarı üzerine ikinci bir
ortaklığa daha imza atarak, girişim sermayesi ve sağlık alanındaki tecrübelerini
tekrar birleştirdiler ve Türk girişim sermayesi tarihinde bir ilki gerçekleştirdiler.
Büyüyen, gelişme potansiyeli yüksek, gerek hizmet gerekse ürün alanında sürdürülebilir
rekabet avantajına sahip şirketlere yatırım yapan İş Girişim Sermayesi’nin sağlık sektöründeki
ilk yatırımı olan ve 2007 yılında 6 milyon dolar yatırım yaptığı Ortopro Tıbbi Aletler A.Ş., güçlü
ve kalıcı bir global şirket olma yolunda emin adımlar atmaya devam ediyor.

Murat Özgen: Ortopro’nun uzun vadeli hedeflerini destekleyecek bir ortak aldık
İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen ortaklığa ilişkin yaptığı açıklamada,
“Şirketimizin sağlık sektöründeki yatırımı olan Frik İlaç’ta kaydedilen başarı sonucunda, tüm
ortaklara iyi bir getiri sağlayan çıkış işlemini geçtiğimiz aylarda başarıyla tamamladık. Frik
İlaç’ın eski ana sermayedarı Erol Frik, İş Girişim Sermayesi’nin yatırımlarında hedeflere
ulaşılması için verdiği kayda değer desteği yaşamış biri olarak, bu sektördeki bir diğer
yatırımımız olan Ortopro’ya yatırım yapmak istedi. Erol Frik’in 2007 yılından bu yana yatırım
yaptığımız Ortopro’nun %20’sini sermaye artırımı yoluyla satın almasıyla işbirliğimizi başka
bir boyuta taşıdık. Ortopro’yu destekleyecek bir vizyona ve deneyime sahip yeni bir ortağı
aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Bu işbirliğinin her üç tarafı da ortak hedefler
doğrultusunda büyük bir özgüven içinde bir araya getirmesi çerçevesinde Erol Frik ile ikinci
bir yatırımda birlikte yer alıyor olmamız, Türk girişim sermayesi tarihinde bir ilki ifade ediyor”
diye konuştu.

Erol Frik: Geçmişteki başarılı işbirliğimiz geleceğe ışık tuttu
Ortopro’nun %20 hissesini 4,5 milyon dolar bedelle satın alan Erol Frik de “İş Girişim ile Frik
İlaç’ta güven ve karşılıklı anlayışa dayalı geçmiş ortaklığımızın getirdiği başarıdan aldığımız
güçle yeni başarılara imza atacak bir ortaklık süreci ve bu süreç içinde Ortopro’nun küresel
hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. Geçmişteki başarılı işbirliğimiz geleceğe ışık tuttu
diyebilirim. Ortopro’nun, çok güçlü ürün yelpazesi sayesinde, özellikle ihracatındaki hızlı
büyümeye ve dünyada markalaşan bir Türk medikal şirket olma hedefine hep birlikte
ulaşacağız” dedi.

Tolga Yalçınkaya: Ortopro küresel bir marka olma yolunda…
Ortopro Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Yalçınkaya ise ortaklığa ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“İş Girişim Sermayesi’nin yönetim desteğiyle birlikte, kurumsal yönetimini ve finansal alt
yapısını güçlendiren Ortopro, jenerik ürünlerden Türk ve uluslararası hekimlerin katkılarıyla
geliştirilmiş Ar-Ge ile inovatif ve özgün üretime ağırlık verdi ve Türkiye’de pazar liderleri
arasına girmeyi başardı. Son 4 yılda üretimden satışlarını ABD Doları bazında yıllık bileşik %20
büyüten ve 4 kıtada 32 ülkeye ihracata ulaşan Ortopro, hem yurt içi hem de yurt dışı
pazarlarda hızla gelişen potansiyelden en iyi şekilde yararlanabilmek amacıyla sermayesini ve
yönetimini güçlendirmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin eski pay sahibi Sayın Erol Frik ile yapılan görüşmeler sonucunda ortak olmaya karar
verdik. Ortopro, Sayın Erol Frik’in deneyimlerinden yararlanarak, bölgesel ve sonra küresel
bir marka olma hedefinde emin adımlarla ilerleyecektir.”

İş Girişim Sermayesi Hakkında
Ekim 2000 tarihinde İş Bankası'nın bir iştiraki olarak kurulan ve 2004 yılı Eylül ayında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda
işleme açılan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (İş Girişim Sermayesi, Reuters ISGSY.IS) hedefi, yüksek büyüme
sergileyen sektörlerde faaliyet gösteren ve sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olan Türk şirketlerine büyüme
hedeflerini gerçekleştirmeleri sırasında destek olmak amacıyla sermaye ve yönetim bilgisi sağlamaktır. İş Girişim Sermayesi,
özellikle yüksek büyüme sergileyen sektörlerde faaliyet gösteren ve şeffaf bir yönetim yaklaşımıyla rekabet avantajlarını
yöneten firmalarla ilgilenmektedir. Bugüne kadar 13 şirkete yaklaşık 81,5 milyon ABD Doları seviyesinde yatırım yapmış ve 7
yatırımından çıkış gerçekleştirmiştir. İş Girişim Sermayesi, Ortopro’nun gerçekleştirdiği sermaye artışına 10 Aralık 2007
tarihinde 6 milyon dolar iştirak etmiş olup, şirkette %32,5 oranında pay sahibidir. www.isgirisim.com.tr
Ortopro Hakkında
2002 yılında kurulmuş olan Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş., ortopedi ve travmatoloji ürün grubunun yanı sıra
beyin cerrahisine yönelik ürünleri üretmekte olup yurt içine satışını ve ihracatını yapmaktadır. Ortopedik cerrahiye yönelik
hekim ve hasta ihtiyaçlarını klinik etkinliği ve katma değeri kanıtlanmış, yenilikçi ve ekonomik çözümlerle karşılamayı görev
edinmiş olan Ortopro güçlü ve kalıcı bir global kurum olmayı hedeflemektedir. Ortopro, üretim tesisinde üretilen ürünler
için GMP, ISO 9001:2000, IS 13485:2000 ve vücut içerisinde uzun süre kullanım için gerekli özel CE ve Class III belgelerinin
sahibidir. Ortopro, aldığı bu sertifikalarla birlikte, ürettiği ürünleri tüm dünyaya pazarlama olanağına kavuşmuş yurt içi ve
yurtdışına üretim yapan bir marka haline gelmiştir. Ortopro’nun Ege Serbest Bölge A.Ş.’de yer alan üretim tesisinde dünya
standartlarında üretim yapmakta olduğu da ayrıca FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi – Food and Drug Administration)
tarafından 2010 yılında onaylanmıştır. www.orsemorthopedics.com

Ömer Erol Frik kimdir?
65 yıllık özel bir ilaç pazarlama firması olan Frik İlaç, orijinal ürünlere sahip ürün portföyünü, birinci basamak tedavi ve
uzmanlık gerektiren alanlarda geliştirdiği jenerik ürünlerle genişletmiştir. Frik İlaç, Türkiye'nin ilk doktorlarından biri olan Dr.
Feridun Frik tarafından kurulmuştur. Kariyerine 1929 yılında Alman kökenli Bayer AG'de başlayan Dr. Feridun Frik, 1948’de
Bayer'in Türkiye'deki distribütörü olmuş ve o günlerde Frik İlaç’ın temellerini atmıştır. Dr. Feridun Frik'in torunu Ömer Erol
Frik, 2007 yılında şirketi devralmış ve Frik İlaç'ı Türk ilaç sektöründe en hızlı büyüyen firmalardan biri haline getirmiştir.
Şirket, IMS verilerine göre 2010 yılı itibariyle 399 ilaç şirketinin arasında 36’ncılığa yükselmiştir. Frik İlaç’ın tamamı 14 Eylül
2011 tarihinde, Avrupa'nın en iyi ve saygın ilaç firmalarından biri olan Recordati grubuna satılmıştır.
Ömer Erol Frik, 1954 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra mühendislik ve lisan
öğrenimi için 1974 yılında Ontario Kanada’da Queen’s University ve St Lawrence College’de Makine Mühendisliği lisansı
yapmıştır. 1980 yılında Makine Mühendisi olarak mezun olmuş ve Calgary Alberta’ya yerleşerek Petro-Canada şirketinin
Petrol Mühendisliği Araştırma ve Geliştirme Bölümü’nde bilgisayar kontrollü gerçek zaman veri toplama ve ölçekli model
analizleri konusunda 3 yıl çalışmıştır. 1988 yılında aile şirketi olan Frik İlaç’ın Yönetim Kurulu’nda üçüncü nesil olarak görev
almak üzere Türkiye’ye dönmüş ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

