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Εξαγορά τουρκικής εταιρείας του φαρμακευτικού κλάδου από την ADQ 

 

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο, ADQ, ανακοίνωσε χθες τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για την 

εξαγορά του Birgi Mefar Group (BMG), ενός από τους κορυφαίους παραγωγούς στείρων ενέσιμων προϊόντων 

στην Τουρκία. Το BMG είναι πάροχος υπηρεσιών παραγωγής (CDMO) για στείρα ενέσιμα προϊόντα, 

συγκεκριμένα φιαλίδια και προγεμισμένες σύριγγες που χρησιμοποιούνται για εμβόλια. Παράγει, επίσης, 

αμπούλες πρωτογενούς συσκευασίας και φιαλίδια για άλλα αποστειρωμένα ενέσιμα και ειδικεύεται στην 

αυξανόμενη ζήτηση για λυοφιλοποίηση φαρμάκων. Η εταιρεία εξάγει σε περισσότερες από 30 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων αγορών σε όλη την Ευρώπη και την Ασία. 

Ο κ. Fahad Al Qassim, Εκτελεστικός Διευθυντής του Τομεακού Χαρτοφυλακίου Υγείας και 

Βιοεπιστημών (Healthcare & Life Sciences) στην ADQ, δήλωσε ότι  οι διαφοροποιημένες δυνατότητες 

παραγωγής της BMG καθιστούν την εταιρεία στρατηγική προσθήκη στο αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο της 

ADQ σε αυτόν τον τομέα, καθώς θα παρέχει έκθεση στο ADQ σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ενέσιμων 

και θεραπειών υψηλής αξίας, όπως τα εμβόλια, καθώς και πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο πελατών που 

κυμαίνεται από μεγάλες πολυεθνικές έως τοπικούς και περιφερειακούς παίκτες. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον κ. 

Al Qassim, είναι μια σημαντική αγορά για τις επενδυτικές κινήσεις της ADQ. 

Ο κ. Faik Somer, Διευθύνων Σύμβουλος της BMG, δήλωσε ότι η ένταξη στο χαρτοφυλάκιο της ADQ 

θα επιτρέψει στην εταιρεία να επεκταθεί σε προσοδοφόρες αγορές όπως τα ΗΑΕ και η ευρύτερη περιοχή 

MENA.  

Η επενδυτική κίνηση της ADQ αποτελεί μέρος των προσπαθειών να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη 

πλατφόρμα υγειονομικής περίθαλψης και βιοεπιστημών στα ΗΑΕ. Νωρίτερα φέτος, η ADQ εξαγόρασε την 

Acino, φαρμακευτική με έδρα την Ελβετία. Επίσης, το 2021, η ADQ εξαγόρασε τη Pharmax, κορυφαία 

φαρμακοβιομηχανία στα ΗΑΕ, και την Amoun, μια από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες της Αιγύπτου. 

Η ADQ διατηρεί επίσης μειοψηφικό μερίδιο στη Biocon Biologics Limited, τη μεγαλύτερη βιοφαρμακευτική 

εταιρεία της Ινδίας. 
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