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Murat Özgen

likan

tş Girişim krizden
korkmadı, Frik'le
ilaç sektörüne girdi
İş Bankası iştiraklerinden İş Girişim, Frik İlaçla büyük
ortaklığa imza attı. İş Girişim Sermayesi 21.4 milyon
YTL'lik yatırımla Frik İlaç'ın yüzde 17 sine ortak oldu
,

İŞ Bankası'nın iştiraki olan tş Girişim Ser
mayesi, küresel krize rağmen Türkiye
Cumhuriyeti'nin ilk doktorlarından Dr.
Feridun Frik tarafından kurulan Frik
İlaç'ın yüzde 17'sine ortak oldu. Son 8
yılda 11 şirkete 61 milyon dolarlık kay
nak aktaran İş Girişim Sermayesi, Frik
İlaç'a 21.4 milyon YTL yatırarak bugü
ne kadarki en büyük yatırımını gerçek
leştirmiş oldu. İş Girişim Sermayesi Ge
nel Müdürü Murat Özgen, 75 milyon
YTL nakitlerinin olduğunu
vurgulayarak büyüme hikayesi
olan şirketlerin ilgi odakların
da olacaklarını söyledi. 2009'da
önce küresel krizin şirketler
üzerindeki etkilerini gözlemle
yeceklerini dile getiren Özgen,
"Ancak her şeye rağmen 1-2
tane daha yatırım yapma gün
demimizde. Perakende, enerji, eğitim,
güvenlik ve lojistik sektörlerinde yatırım
fırsatlarını kolluyoruz" dedi.

280 MİLYON DOLARLIK DESTEK
İstanbul'da düzenlenen basın toplantısın
da konuşan İş Girişim Sermayesi Genel
Müdürü Murat Özgen, büyüme potansi
yeli gördükleri şirketlere kriz ortamında
bile destek vermeye hazır olduklarını
vurgulayarak, "Bu ortaklık, şimdiye ka
dar yaptığımız en büyük yatırım olması
özelliğiyle de bizim için özel bir anlam
taşıyor" dedi. İş Girişim Sermayesi ola
rak sektör ayrımı yapmadan geleceğine
ve karlılığına inandıkları, şirketlere yatı
rım yaptıklarına dikkat çeken Özgen,
"Ortak olarak şirketlere koyduğumuz
sermayenin yanı sıra yurtdışından sağla
nan 220 milyon dolarlık borç finansmanı
ile bugüne kadar KOBİ'lere 280 milyon
dolarlık destek sağlamış olduk" dedi.
Özgen, portföylerine kattıkları şirketle
rin verdikleri destekle dolar bazında or
talama yüzde 42 büyüdüğünü ifade etti.

Hedefimiz ilk
10'a girmek
1948'de Türkiye Cumhuri
yeti'nin ilk doktorlarından
Dr. Feridun Frik tarafın
dan kurulan Frik İlaç,
2001'de 5 milyon YTL
olan cirosunu 2007'de 15
kat artışla 75 milyon
YTL'ye çıkardı. 2007'de
Türk ilaç sektöründeki
334 şirket arasında 37.
sırada yer alan Frik
İlaç'ın hedefi, bu ortak
lıkla 4-5 yıl içinde ilk 10
şirket arasına girmek.
2008'i 100 milyon YTL
ciro ile kapatmayı öngö
ren şirket 5 yıl içerisinde
250 milyon dolarlık ciroya
ulaşmayı hedefliyor.
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Aspirin ı unlu
yapan şirket
FRİK İlaç Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Frik, "Aspirin'i Türkiye'de marka ya
pan biziz" dedi. Frik
İlaç'ın 2004'de yeniden ya
pılanarak kabuk değiştir
diğini anlatan Frik, şunları
söyledi: "2005 ile 2007
arasında ciro bazında or
talama yıllık yüzde 57.3
büyüme oranıyla sektörün
ortalama yüzde 14.2'lik
büyüme oranının 4 kat
üzerinde büyüdük.

