
 

 

 
Basın Bülteni                                                                                                                    14 Eylül 2011 
 

İş Girişim Sermayesi, Dr. F. Frik’teki hisselerini  
30,5 milyon dolar karşılığında Recordati’ye sattı 

Türkiye İş Bankası iştiraklerinden İş Girişim Sermayesi, IMS verilerine göre Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen ilaç firmalarından biri olan Dr. F. Frik İlaç A.Ş.’deki (Frik İlaç) hisselerinin tamamını,          
30,5 milyon ABD Doları karşılığında Recordati'ye sattı. Bir İtalyan şirketi olan Recordati, yerel 
firmalarla yaptığı lisans anlaşmaları ve ilaç firmalarına yaptığı yatırımlar yoluyla bir süredir kendisine 
ait ürünleri Türk pazarına da sunuyor. 
 
Frik İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Erol Frik, söz konusu ortaklığa ilişkin olarak şu açıklamayı 
yaptı: “Türk ilaç sektöründeki, özellikle de 2009 yılında sektörde yapılan düzenlemelerin ve küresel 
mali krizin etkisi olarak ortaya çıkan zorlu rekabet ortamına rağmen; İş Girişim Sermayesi, Frik İlaç'ın 
hedeflerine ulaşabilmesi için gereken desteği verdi. İş Girişim, bize sadece Frik İlaç'a yatırdığı 
sermaye vasıtasıyla yardımcı olmadı; aynı zamanda finansal, operasyonel ve yönetim alanlarında 
sahip olduğu geniş deneyim ve bilgi birikimiyle de şirketimize katkı sağladı. Güven ve karşılıklı 
anlayışa dayalı ortaklığımız çok başarılı oldu. Sonuç olarak, şirketimiz IMS verilerine göre 2010 
yılında 107 milyon TL satış rakamını aştı. Bugün, Avrupa'nın en iyi ve saygın ilaç firmalarından biri 
olan Recordati grubunun bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Bu ortaklık, Frik İlaç'a tamamlayıcı bir 
ürün portföyü ve coğrafi varlığa sahip büyük bir stratejik ortakla işbirliği içerisinde, Türkiye'den çıkan 
bölgesel bir oyuncu olması ve gelişiminin yeni bir aşamasına girmesi için yardımcı olacaktır.”           
 
İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen de şunları söyledi: “Frik İlaç'taki yatırımımız, Türk 
ekonomisi için değer yaratan şirketlere destek sağlama hedefimizi en iyi şekilde yerine getirdiğimize 
dair bir örnek oluşturuyor. Sonuç olarak Recordati, kendi sektöründe Avrupa'nın en önemli 
oyuncularından biri olarak, Türk pazarındaki ve bölgedeki varlığını genişletmek amacıyla Türk ilaç 
pazarının önemli oyuncularından Frik İlaç'ı seçti. Böyle başarılı bir şirketle bu sektöre yatırım yapmak 
ve bu süreçte Frik İlaç'ın gelişim sürecine katkıda bulunmuş olmak bize mutluluk veriyor. Bu vesileyle 
Sayın Ömer Erol Frik ve ailesine, yönetim ekibine, 2009-2010 yılları arasında sektörün karşılaştığı 
zorlu koşullar sırasında yoğun ve sıkı bir çalışmayla bu süreci başarılı bir şekilde yönettikleri için 
teşekkür etmek istiyoruz. Sonuç olarak, IMS verilerine göre, 2009 yılında 41’nci sırada olan şirket, 
Haziran 2011 itibariyle 31’inci sıraya yükseldi. Frik İlaç aynı zamanda ilaç sanayinin sadece %0,3 
büyüdüğü 2010 yılında satışlarını %21 artırdı. Yine IMS sıralamasına göre, 2010 yılında Türk ilaç 
şirketleri arasında en hızlı büyüyen 3’üncü şirket olarak yer aldı. 2010 yılsonu itibariyle, İş Girişim 
Sermayesi’nin yatırımının ardından pazara sürülen yeni ilaçların satış rakamı, toplam satışların 
%20,3’ünü oluşturuyor. Frik İlaç’ın, uzun vadeli hedeflerine ulaşması için, kendisini destekleyecek bir 
vizyona ve güce sahip Recordati ile ortaklık yaptığını görmekten dolayı mutluyuz.” 
 



 

 

Frik İlaç – Dr. F. Frik İlaç A.Ş. Hakkında  

64 yıllık özel bir ilaç pazarlama firması olan Frik İlaç, orijinal ürünlere sahip ürün portföyünü, birinci basamak 
tedavi ve uzmanlık gerektiren alanlarda geliştirdiği jenerik ürünlerle genişletmiştir. Frik İlaç, Türkiye'nin ilk 
doktorlarından biri olan Dr. Feridun Frik tarafından kurulmuştur. Kariyerine 1929 yılında Alman kökenli Bayer 
AG'de başlayan Dr. Feridun Frik, 1948’de Bayer'in Türkiye'deki distribütörü olmuş ve o günlerde Frik İlaç’ın 
temellerini atmıştır. Dr. Feridun Frik'in torunu Ömer Erol Frik, 2007 yılında şirketi devralmış ve Frik İlaç'ı Türk 
ilaç sektöründe en hızlı büyüyen firmalardan biri haline getirmiştir. Şirket, IMS verilerine göre 2010 yılı 
itibariyle 399 ilaç şirketinin arasında 36’ncılığa yükselmiştir. Türkiye'deki faaliyetlerinin dışında, Frik İlaç'ın 
Azerbaycan'da bir iştiraki bulunmaktadır ve Gürcistan'a ilaç ihraç etmektedir.  www.frik.com.tr  
 
İş Girişim Sermayesi Hakkında  

Ekim 2000 tarihinde İş Bankası'nın bir iştiraki olarak kurulan ve 2004 yılı Eylül ayında İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası'nda işleme açılan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (İş Girişim Sermayesi, 
Reuters ISGSY.IS) hedefi, yüksek büyüme sergileyen sektörlerde faaliyet gösteren ve sürdürülebilir rekabet bir 
avantajına sahip olan Türk şirketlerine büyüme hedeflerini gerçekleştirmeleri sırasında destek olmak amacıyla 
sermaye ve yönetim bilgisi sağlamaktır. İş Girişim Sermayesi, özellikle yüksek büyüme sergileyen sektörlerde 
faaliyet gösteren ve şeffaf bir yönetim yaklaşımıyla rekabet avantajlarını yöneten firmalarla ilgilenmektedir. 
Bugüne kadar 12 şirkete yaklaşık 71,7 milyon ABD Doları seviyesinde yatırım yapmıştır. www.isgirisim.com.tr 
 
Recordati Hakkında 

Recordati, 1926 yılında kurulan; kendisini ilaç araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlamasına odaklamış; 
2.800'ün üzerinde toplam personeli bulunan; İtalyan Menkul Kıymetler Borsası’nda (Reuters RECI.MI) işlem 
gören bir Avrupa ilaç grubudur. Merkezi İtalya'nın Milano şehrinde olan şirket, faaliyetlerini önemli Avrupa 
ülkelerinde göstermekle birlikte, Orta ve Doğu Avrupa'nın yeni pazarlarında büyüyen bir varlığa sahiptir. 1.400 
civarında tıbbi temsilciden oluşan Avrupa saha gücü, şirketin hem özel patentli hem de lisans altında sahip 
olduğu geniş yenilikçi ilaç yelpazesinin, nadir hastalıkların tedavisine odaklanmış uzmanlık çalışmaları dahil 
olmak üzere bir dizi tedavi edici alanda kullanılmasına destek olmaktadır. Recordati'nin Avrupa ilaç 
pazarındaki mevcut ve büyüyen kapsama alanı, onu Avrupa pazarında, pazarlama organizasyonlarına sahip 
olmayan şirketlerin yeni ürün lisansları için tercih ettiği bir ortak yapmaktadır. Recordati kardiyovasküler ve 
ürogenital tedavi alanlarında ve nadir görülen hastalıkların tedavisinde yeni ilaçların araştırma ve 
geliştirilmesine büyük önem vermektedir. 2010 yılı konsolide satışları 728,1 milyon Avro, faaliyet karı 154,8 
milyon Avro ve net karı 108,6 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. www.recordati.com 

 
 
Daha fazla bilgi için:  

Neslihan Aydemir, Ünite İletişim  
Tel: (212) 272 93 13  
neslihan.aydemir@unite.com.tr 
www.unite.com.tr 
 

http://www.frik.com.tr/�
http://www.isgirisim.com.tr/�
http://www.recordati.com/�
mailto:neslihan.aydemir@unite.com.tr�
http://www.unite.com.tr/�

