Đş Girişim krize rağmen Frik'in %17'sini aldı
18.12.2008 | Alp Süer
Küresel ekonomik krize rağmen Frik Đlaç'ın yüzdre 17'sine 21.4 milyon YTL yatırım yapan Đş
Girişim, 2009'da da 2 şirketi daha portföyüne katmayı planlıyor.
Küresel ekonomik krize rağmen yatırımlarını sürdüren Đş Girişim Sermayesi, son olarak, Türkiye'nin köklü
ilaç şirketlerinden Frik Đlaç'a ortak oldu. Dr. F. Frik Đlaç'ın yüzde 17'si için 21.4 milyon YTL kaynak
sağlayan ve bugüne kadarki en büyük yatırımı gerçekleştiren Đş Girişim'in bugüne kadar yatırım yaptığı
şirket sayısı da 11'e yükseldi. Geçmişte yatırım yaptığı Tüyap, Step Halı, Cinemars ve Beyaz Filo
şirketlerindeki hisselerini satarak çıkan Đş Girişim, yatırım yaptığı şirketlere toplam 61 milyon dolar kaynak
aktardı. Đş Girişim, 2009'da da 2 şirkete daha ortak olmayı planlıyor.
Đş Girişim'in yatırım yaptığı son şirket olan Frik Đlaç, Đş Girişim'in desteğiyle yeni ürünleri piyasaya
sunmayı ve daha hızlı büyümeyi planlıyor. Türkiye Cumhuriyetinin ilk doktorlarından Dr. Feridun Frik
tarafından 1948'de kurulan şirket, 2007 yılında Türk ilaç sektöründeki 334 şirket arasında ciro bazında 37.
şirket durumunda. Đş Girişim ortaklığıyla 4-5 yıl içinde sektörde ilk 10 arasına girmeyi hedefleyen şirketin,
2007'de 75 milyon YTL olan cirosunun 4-5 kat artması planlanıyor.
4 şirkette % 76 kazanç
Đş Girişim, diğer girişim sermayesi şirketlerinde olduğu gibi özellikle bir hikayesi olan ve büyüme
potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapıyor. 2005-2007 arasında ciro bazında yakaladığı yıllık ortalama
yüzde 57,3 büyüme hızıyla sektörün 4 katı hızla büyüyen şirketin gösterdiği büyüme performansı, Đş
Yatırım'ın Frik'e yatırım yapmasının başlıca nedenini oluşturuyor. Yatırım yaptıkları şirketlere bankalardan
sağlanan 220 milyon dolarlık kaynakla birlikte toplam 280 milyon dolarlık kaynak aktarıldığını ifade eden
Đş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen, "Sadece özsermaye ya da sadece borçla büyümenin
şirketlere belli bir maliyeti var. Bu nedenle, Đş Girişim olarak sermaye ve borçla birlikte şirketlerin büyüme
projelerini fonluyoruz" dedi. Sattıkları 4 şirkete 26 milyon dolar sermaye aktardıklarını, söz konusu
şirketlerden 45.7 milyon dolarlık da bir gelir elde ettiklerine dikkat çeken Özgen, dolar bazında yüzde
76'lık bir artış sağlandığını söyledi. Son 4 yatırımı son 1 yıl içinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Özgen,
yatırım yaptıkları diğer şirketlerden çıkış konusunda şu anda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını
kaydetti. Özgen, önümüzdeki dönemde de perakende, outsourcing, lojistik, güvenlik, enerji gibi sektörlere
yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı.
Halka arz için erken
Đş Girişim'le ortaklıktan önce "halka açılma" fikriyle yola çıktıklarını belirten Frik Đlaç'ın Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Frik, "Ancak, halka açılmanın ya da şirketin tamamını satmanın çok erken olduğunu
düşündük. Olgunlaşmamış bir meyve söz konusu. Halka açılsa ya da satılsa değeri takdir edilmezdi" dedi.
Frik, önümüzdeki 2-3 yıl içinde o zamanki koşullara göre halka açılmayı tekrar değerlendirmeyi
düşündüklerini söyledi.
Frik Đlaç, aynı zamanda üretim tesisi olmayan, diğer fabrikaların boş kapasitelerinden yararlanarak üretim
yapan tek firma. Frik, üretim tesisi kurma konusunda şu görüşleri dile getirdi: "Üretim tesisi kurmanın
stratejik olarak avantajları var. Ancak, üretim tesisinin şirkete ekonomik olarak katkı sağlaması gerekli.
Ayrıca, şirketin değerine de değer katması gerekli. Şirketin değerini bir değer katacaksa düşünülebilir.
Ancak, geçmişte kriz dönemlerinde de manevra kabiliyeti açısından tesis kurmamanın da avantajını
gördüm." Frik Đlaç Genel Müdürü Murat Çelikkanat da yeni ürünler piyasaya süreceklerini ve satış ekibinin
200-250 kişi artacağını söyledi.
Đş Girişim'in portföyünde
7 şirket var
Yatırım
Pay
Şirket
(bin ABD $) (%)
Probil
3.188 10
ITD
1.850 34,98
Nevotek
3.000 88,24
ODE
5.000 17,24
Ortopro
6.000 29,5
Türkmed
2.500 25,78
Dr. F. Frik
13.358 17,00

Đş Girişim'in çıktığı
şirketler
Yatırım Kâr
Şirket
(bin $) (bin $)
Cinemars
11.500 7.900
Tüyap
7.000 3.791
Beyaz Filo
4.000 4.750
Step Halı
3.500 3.250
Toplam
26.000 19.691

