Anafina Capital Partners and Pharma & Pharma, in
collaboration with Is Investment, successfully advised
Embil ilac in the sale of Embil ilac Sanayii Limited Sirketi,
Edko Pazarlama Tanitim Ticaret AŞ, and Embil
International Philippines Inc. (Embil Group) to Exeltis
Pharmaceutical Holding, S.L.

Anafina Capital Partners ve Pharma & Pharma, İş
Yatırım ile beraber, Embil İlaç Sanayii Limited Şirketi,
Edko Pazarlama Tanıtım Ticaret AŞ, ve Embil
International Philippines Inc. (Embil Grup)’un Exeltis
Pharmaceutical Holding, S.L.’e satılmasında satıci taraf
danışmanlığı vermistir.

Exeltis, a Chemo Group Company, acquired 100% of the
Embil Group shares on November 13th 2014.

Chemo Grup’un bir parçası olan Exeltis Pharmaceutical
Holding, S.L., Embil Grup’un 100% hisselerini 13 Kasim
2014 tarihinde almıştır.

Anafina Capital Partners and Pharma & Pharma acted as
the full time in-house advisors to the Embil Group in
this transaction and led CxO-level operational and
financial restructuring and M&A related support and
services.

Anafina Capital Partners ve Pharma&Pharma bu işlemde
Embil Grup’a tam zamanlı yönetim danışmanlığı verip
operasyonel ve finansal yapılandırma ve M&A
süreçlerinin yönetimini üstlenmişdir.

Embil is one of the oldest pharmaceutical
manufacturers in Turkey with a history of
more than 90 years. The Company, with its
state of the art production facility at
Çerkezköy and its unique position in the
Turkish Pharmaceutical Market, sells its
products in the domestic market and
exports to over 25 countries worldwide.
Exeltis is the result of the natural evolution and
sustained growth of the Chemo pharmaceutical
business, an integrated health sciences group. It
combines the Group’s know-how and experience with
the innovative spirit of Exeltis, becoming a global
organization with the capacity to discover, develop,
produce and market medicinal products and medical
devices that can help to improve the quality of life of
millions of people worldwide.
Anafina Capital Partners and Pharma&Pharma offer
operational and financial advisory services and provide
design and implementation of Corporate Governance,
Business Excellence, Operational Transformation and
EBITDA improvement programs for M&A transactions to
Turkish and foreign companies.
Contact:
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90 yılı geçkin bir tarihi olan Embil İlaç
Türkiye’nin en eski ilaç üreticilerinden
biridir. Türk ilaç pazarındaki özel konumu ve
Çerkezköy Organize Sanayi bölgesindeki en
son teknolojik altyapı ile kurulmuş olan
üretim tesisi ile yerli pazara ürün sağladığı
gibi 25’den fazla dış pazara da ihraç
yapmaktadır.
Exeltis, Chemo İlaç Grubunun doğal evrimleşmesi ve
devam ettirilebilir büyümesinin sonucu olarak kurulup
entegre sağlık hizmetleri sağlamaktadır. Chemo
grubunun geçmişi ve tecrubesini kendi yaratıcı ruhu ile
birleştiren Exeltis, sektörde global bir oyuncu olma
yolunda ilaç arastırma geliştirme üretim ve pazarlama
konularında servis vermek ve dünyadaki milyonlarca
hastanın hayat kalitesini arttırmak üzere kurulmuştur.
Anafina Capital Partners ve Pharma & Pharma, yerli ve
yabancı şirketlerin satın alma ve birleşme döneminde
(M&A) operasyonel ve finansal danişmanlık servisi,
kurumsal yapılandırma, iş mükemmelliği, operasyonel
değişim, kar iyileştirmesi gibi konularda danişmanlık
vermektedir.
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