
 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

Klöckner Pentaplast, Gözde Girişim bünyesinde bulunan ambalaj şirketi Farmamak'ı 
satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu 
 
Montabaur, Germany – September 6, 2016 – Dünyanın en büyük rijit folyo üreticilerinden Klöckner 

Pentaplast, Gözde Girişim bünyesinde bulunan ambalaj şirketi Farmamak'ı satın almak için karşılıklı 

imzaların atıldığını açıkladı. Farmamak, bundan sonra Klöckner Pentaplast Group bünyesinde faaliyet 

gösterecek. 

İlaç, tıbbi cihaz, gıda, paketlenmiş tüketim ürünleri ve içecek endüstrilerinde kullanılan rijit folyo 

üretiminde dünya lideri olan Klöckner Pentaplast, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

(Gözde Girişim) bünyesinde yer alan ve ambalaj alanında Türkiye ve çevre coğrafyalarda lider 

konumdaki Farmamak'ı satın almak üzere karşılıklı anlaşmanın imzalandığını açıkladı. 

Klöckner Pentaplast'ın CEO’su Wayne M. Hewett, "2011 senesinden beri ilk satın almamızı 

gerçekleştirdiğimiz için heyecanlıyız. Bölgede lider konumda bulunan Farmamak ile birlikte, Türkiye'de 

ve Ortadoğu'da müşteri odağımızı geliştirerek bölgesel hizmet ve yeteneklerimizi daha güçlü bir hale 

getireceğiz" şeklinde konuştu. 

Gözde Girişim CEO’su Mustafa Aydemir , "Öncü ve inovatif şirket kültürü ile öne çıkan 

Farmamak, sektörde bir çok “ilk”e imza atmanın yanı sıra yıllar içinde sürdürülebilir büyüme kaydetti. 

Farmamak’ın, bu sağlam temellerinden de güç alarak, Klöckner Pentaplast çatısı altında daha da 

büyüyeceğine inanıyorum” dedi.  

Farmamak 155 milyon TL’lik satış cirosu, yaklaşık 230 çalışanı ile birlikte Gebze’de yer alan 

üretim tesisinde faaliyet gösteriyor. Farmamak Genel Müdürü Kurt Kuruç, "Farmamak'ın Klöckner 

Pentaplast Group’un bir parçası olması, şirketimize ve ekibimize duyulan güvenin de bir göstergesi. Bu 

yapı, pazarda yeni büyüme fırsatlarını da beraberinde getirecek” şeklinde konuştu.  

Farmamak, porföyünde hedeflediği değişiklikleri gerçekleştirerek gıda, paketlenmiş tüketim 

ürünleri ile ilaç segmentindeki lider folyo tedarikçisi konumu güçlendirmeyi amaçlıyor. Klöckner 



 

Pentaplast ile birlikte Farmamak, yerel pazarda daha geniş bir ürün gamı ve daha kapsamlı hizmetler 

sunar hale gelecek.  

Satın alma işlemi, rekabet kurulunun onayına tabidir. Klöckner Pentaplast ve Farmamak, bu 

onay alınana kadar, hali hazırdaki bağımsız operasyonlarını sürdürecektir.  

 

Gözde Girişim Hakkında 
Gözde Girişim, gelişme potansiyeli taşıyan, kaynak ve yapılandırma ihtiyacı olan girişim şirketleri ve 

projelerine, yatırım yapmak amacıyla kurulmuş halka açık bir şirkettir. 

Gözde Girişim, finansal ve operasyonel yapılandırma ihtiyacı olan, nispeten süratli geri dönüş 

ve yüksek finansal getiri vadeden, gıda dışı şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Yıldız 

Holding'in uzun yıllar süresince geliştirdiği stratejik üstünlükleri, bilgi birikimini ve uzman kaynakları 

verimli biçimde kullanmayı prensip edinmiştir.   

 

Klöckner Pentaplast Hakkında 
Klöckner Pentaplast Group, ilaç, tıbbi cihaz, gıda, meşrubat sektörlerine paketleme, baskı ve özel 

çözümler sunan, alanında dünyanın lider şirketlerindedir. Klöckner Pentaplast, sürekli yeniliklerle 

desteklediği kapsamlı rijit plastik film portföyü ile ürün bütünlüğü, güvenliği, tüketici sağlığı ve marka 

itibarını pazarlayarak ve koruyarak müşteri değer zincirinde esas rol oynamaktadır. Klöckner Pentaplast 

12 ülkede 18 üretim tesisi ile hizmet vermekte ve 3,200 kişiye iş imkanı sunmaktadır. Şirketin 2015 yılı 

cirosu 1.28 milyar euro'dur. Klöckner Pentaplast Group hisselerinin tamamı, ana hissedarı SVP Global 

olan bir yatırım grubuna aittir. Daha fazla bilgi için: www.kpfilms.com 
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