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• Net satış hasılatımız, dokuz aylık dönemde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 403 artışla 63.4 milyon TL oldu. Portföy 
tablosundaki Net Aktif Değerimiz (NAD) ise yıllık bazda yüzde 23 
artarak 189.3 milyon TL'ye yükseldi. 

• Dokuz aylık dönemde net kârımız geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 253 artışla 37.8 milyon 
TL'ye ulaştı. Bu rakam İş Girişim 
tarihinde, dokuz aylık döneminde 
kaydedilen en yüksek kâr oldu. 

• Bu olumlu tabloda üçüncü 
çeyrekte yaptığımız Dr.F.Frik İlaç'taki 
hisse satışı önemli rol oynadı. 3 
Aralık 2008'de 13.4 milyon dolar 
karşılığı satın alınan yüzde 20 
oranındaki payların tamamı 30.5 
milyon dolara İtalyan Recordati 
firmasına satıldı. Frik İlaç satışından 
elde edilen getiri, giriş fiyatının 2.28 
katı oldu. 

• 2011 'in son çeyreğinde 
iştirakimiz Probil'de sahibi bulunduğumuz toplam yüzde 10 
oranındaki payların tamamı Netaş Telekom'a 4 milyon dolara 
satıldı. Ardından 15 Kasım'da 17.5 milyon TL'lik Aras Kargo 
yatırımını tamamladık. 

• 2012'de 129 milyon TL'lik zengin nakit pozisyonumuz 
sayesinde büyüme potansiyeli gösteren sektörlerde yeni yatırımlar 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca fırsatlara paralel mevcut 
iştiraklerden çıkışlar da hedeflerimiz arasında. 
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"GÜÇLÜ NAKİT POZİSYONU VAR" 
f W l Servet Bilge/Ulus Menkul Yön. Genel Müdürü 
MSM '2011/3'üncü çeyrek itibariyle 37.7 milyon (yüzde 
242 artışla) net kâr getiren İş Girişim Sermayesi, geçen yıl 
aynı dönemde 11 milyon TL net kâr yazmıştı. Satış gelirini, 
63.4 milyon TL ye çıkaran şirketin yabana para cinsinden 
de 27.6 milyon TL artıda. Şirket, Aras Kargo'nun yüzde 
20'sine sahip olarak iştirakleri arasına kattı. Defter değeri 
3.40 olan şirket için önerimiz Tut' şeklinde." 

"TEKNİK GÖSTERGELERİ SAFTA" 

B Selçuk Çekinmez/Ekinciler Menkul VOB Müdürü Yrd. 
"Hissede teknik göstergeler satım yönünde sinyal 

vermeye devam ediyor. 2.22 direncinden dönen hissede 
1,85 ilk destek. Bu seviyenin altında 1,76-1,65 ve 3 ay 
önceki dip olan 1,48 kademeli hedef noktalar. 1,95-20,6 ise 
gelebilecek tepki alımlarında izlenmesi gereken direnç 
seviyeleri." 


