İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Probil ile
ilk yatırımını gerçekleştiriyor
İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş Risk Sermayesi) ilk
anlaşmasını Probil ile imzaladı.
İş Risk Sermayesi, ortaklarının arasında ETI’nin de (EMEA Technology Investment Ltd.)
bulunduğu Probil’e, sermaye artırımı yolu ile %10 oranında ortak olduğunu açıkladı.
Yönettiği fonun büyüklüğü 30 milyon ABD doları olan İş Risk Sermayesi, Probil’deki
hisselerini gelecek 2 yıl içinde, %15’e çıkartma hakkına da sahip bulunmaktadır. İş Risk
Sermayesi’nin Probil’in %10’luk hissesini satın almasıyla, Türkiye’de yerli bir risk
sermayesi kuruluşuyla bu alanda faaliyette bulunan yabancı bir kuruluş arasındaki ilk
ortak yatırım gerçekleştirilmiş bulunuyor.
İş Risk Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yusuf
Ziya Toprak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Probil gibi dinamik ve pazarda sağlam
yere sahip bir BT (Bilgi Teknolojileri) şirketine yatırım yaptığımız için mutluluk duyuyoruz.
Bu yatırımla, İş Grubu Yatırım Bankacılığı şirketleri, Türkiye ekonomisinin büyümesini
finanse etmek konusundaki liderlik görevlerini sürdürdüklerini bir kez daha ispat etmiştir.
Türkiye'nin en büyük risk sermayesi şirketi olarak İş Risk Sermayesi, yerli ve yabancı
yatırımcılara, Türkiye ve bölge ülkelerindeki büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım
yapma ayrıcalığını tanımaktadır” dedi.
İş Risk Sermayesi Genel Müdürü Patrick J. Keating, görüşlerini “Pazarda Probil gibi bir
yere sahip, teknik açıdan kuvvetli, tecrübeli ve iyi yönetilen bir şirketin, İş Risk
Sermayesi’nin ilk yatırımına konu olması memnuniyet vericidir. Türkiye’nin BT
sektörünün müthiş bir potansiyeli olduğuna ve Probil’in yatırımımızdan aldığı güçle
sektör liderliğini sürdüreceğine inanıyoruz. Kurucularının iş stratejisi ve yönetim süreçleri
alanında büyük gelişme kaydetmiş olduğu bu şirkete yatırım yapmaktan, ayrıca
memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde ifade etti.
Ortadoğu’nun önemli yatırım fonlarından ETI, 2 yıl önce Probil’e 21 milyon dolarlık
yatırımda bulunarak Türk BT sektöründe bugüne dek yapılan en büyük yatırımı
gerçekleştirmişti. ETI’nin Yatırım Müdürü Kağan Ceran “Bu anlaşmayla, bir yerli ve
yabancı firma ilk kez aynı şirkete, ortaklaşa yatırım yapma kararı almıştır. Bu, Türkiye
ekonomisinin geniş potansiyeline inanan yatırımcılar arasında kurulabilecek işbirliğinin
hangi boyuta ulaşabileceğine güzel bir örnektir. İş Grubu gibi saygıdeğer bir kurumun
bizi seçmiş olmasından dolayı gurur duyuyoruz.” dedi.
Probil Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy ise “İş Risk Sermayesi yatırımı, Probil’in
Türkiye’nin toplam BT çözümleri sunan lider kuruluşu haline gelme yönündeki
dönüşümüne ivme kazandıracaktır. Bu işbirliğiyle, Türkiye pazarında bazı teknoloji
şirketlerine yatırım yaparak çözüm portföyümüzü genişletecek ve Probil’in Avrupa

pazarlarına girişi finanse edilecektir. İş Grubu ile gerçekleştirilen ortaklığın, finansal
boyutunun ötesinde, büyük bir işbirliği potansiyeli sunacağına inanıyor ve seçilmiş
olmaktan dolayı gurur duyuyoruz” dedi.
İş Risk Sermayesi Yatırım Fonu Hakkında: www.isrisksermayesi.com.tr- 2000 yılında
kuruldu. Ortakları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş., Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı, İş Genel Finansal Kiralama A.Ş., Anadolu
Anonim Türk Sigorta Şirketi, Destek Reasürans T.A.Ş., Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş. ve İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. bulunan İş Risk Sermayesi
halen yönetiminde 30 milyon dolarlık bir fon bulundurmaktadır. İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’na kayıtlı hale gelmeyi hedeflemektedir.
EMEA Technology Investment Ltd. (ETI) Hakkında: ETI, EFG-Hermes tarafından
yönetilen bir özel sermaye yatırım fonudur. Fon, 2,5 yıldan bu yana Türkiye’de yatırım
fırsatlarını araştırmaktadır. Hissedarlarından biri Citibank olan EFG-Hermes,
Ortadoğu’nun önde gelen yatırım bankalarından biridir. EFG hisse senedi alım-satımı,
varlık yönetimi, bölgesel bazda kurumsal finansman gibi alanlarda aktif olarak faaliyette
bulunmaktadır.
Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında:
www.probil.com.tr- Probil entegre bilgi ve iletişim teknolojilerinde müşteri odaklı, katma
değerli ve marka bağımsız çözümler üreten, sektöründe lider bir sistem entegratörü
olarak faaliyet göstermektedir. Çözümleri ve sağladığı servisleriyle müşterilerine rekabet
üstünlüğü sağlamayı hedeflemektedir.
Probil, danışmanlık, implementasyon servis ve destek, dış kaynak kullanımı, iletişim
ağları, sistem entegrasyonu başta olmak üzere bilişim teknolojileri ve e-iş çözümlerinde
toplam çözümler sunmaktadır. Kurumsal pazara odaklı çalışan Probil’lin müşterileri
arasında büyük bankalar, telekom firmaları, İnternet servis sağlayıcıları, üretim firmaları,
perakende satış firmaları bulunmaktadır.
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