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Dünya
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getiren
Toksöz

Spor'un
yüzde
5S.51lik

İş Girişim
Sermayesi, Toksöz
Spor'un yüzde
5S.5'ini 23.9milyon
liraya satın aldı. 2012
yılı sonunda 120
milyon liraya
ulaşması beklenen
ciroyu 5 sene içinde
üç katına çıkarmayı
hedeflediklerini
söyleyen İş Girişim
Sermayesi Genel
Müdürü Murat
Özgen "Toksöz Spor 100
milyon TL'nin üzerinde
cirosu olan, bizim için gizli
bir cevher" dedi. Toksöz

ilkadım,
15 yllhğı"~""""",
Jumbo
distrib ..

İkadım Grup, 1Eylül
2012'den itibaren
Jumbo'nun 15yıllık Türkiye
distribütörü oldu.
Jumbo Yönetim
Kurulu Başkanı
Minas Çolak,
Türkiye'nin
tüm
noktalarına
erişmek için
İlkadım ile
anlaştıklarını
belirterek,
"İlkadım SI ile
hakim olmuş. Çok
güçlü bir bayi ağı var. Ayrıca
çok iyi markaları temsil
ediyorlar. Bizi de ancak

İlkadım temsil edebilir diye
düşündük. 150adet bayimizi
İlkadım'a devrettik. Bu

bayileri 600'e çıkarmayı
hedefliyoruz" dedi.

Çinli firmayla İlkadım Yönetim
Kurulu Başkanı

tesis kurdu Mehmet Şah
Mehmet Yağmur, Çinli Yağmur ise

elekrikli ev aletleri üreticisi 2012yılını
Donlim ile yaptıkları ortaklık yüzde 36 ciro
sonucunda Hadımköy'de artışı ile

tesislerini kurduklarını, 11GO k t
k· ... 'hd dil o" apa mayı
ışının ıstı am e i ecegını hedeflediklerini

vurguladı. söyledi ve 2013
yılında yapacakları

atılımlarla önümüzdeki yıl
bu artışın daha yüksek
tutarlarda olacağını belirtti.

Spor'un 14.
ortaklıkları
olduğunu ve
yatırımlarının
bununla birlikte 95
milyon dolara
ulaştını ifade eden
Özgen, bugüne
kadarki en büyük
yatırımlarını
gerçekleştirmiş
olduklarının da
altını çizdi. Özgen,
yaptıkları 14

yatırımın 9'undan daha sonra
çıktıklarını ve bunların
hiçbirini halka arz yoluyla
yapmadıklarını belirtti.

Doors zincirinin
yüzde 74'ü
artık Doğuş
Grubu'nun

Doğuş Grubu'nun bir
iştiraki olarak Mart 2012'de,
eğlence, yeme-içme
sektöründe hizmet vermek
üzere kurulan D.ream ve
yeme-içme sektörünün önde
gelen firmalarından İstanbul
Doors Grubu ortaklık
anlaşması imzaladı.
Anlaşma ile D.ream, Doors
Grubu ortaklarından
International Restaurant
Group'un hisselerinin
tamamı ve kurucu
ortakların hisselerinin bir
kısmını alarak şirketin
yüzde 74.25'lik hissesine
sahip oldu. D.ream CEO'su
Levent Veziroğlu, bu
ortaklığın Türkiye'deki
eğlence, yeme-içme
sektöründe yepyeni bir
sayfa açacağını kaydetti.


