Antwerpen, 6 juli 2017, 17:45 CET (embargo)

Gimv investeert in Arseus Medical, toonaangevende
distributeur van medische apparatuur en verbruiksgoederen
Gimv kondigt vandaag een investering aan van 15 miljoen EUR1 in Arseus Medical (www.arseusmedical.be), distributeur van apparatuur en verbruiksgoederen aan de medische sector (ziekenhuizen,
artsen-specialisten, rusthuizen) en leverancier van bijbehorende diensten. Gimv neemt een substantieel
belang in de onderneming naast de ondernemers Cedric De Quinnemar en Jan Ponnet, die Arseus
Medical in 2014 overnamen en ook aan boord blijven na deze transactie. Alle partijen verschaffen tevens
groeikapitaal met als doel de onderneming versneld te laten doorgroeien in de komende jaren.
Onder de vleugels van het huidige management werd de afgelopen jaren gewerkt aan het opzetten van
een sterke structuur, een heldere segmentatie en een aantal uitbreidingen waaronder 3 complementaire
overnames. In het nieuwe partnerschap met Gimv zullen Cedric De Quinnemar (actueel CEO) en Jan
Ponnet vanuit de raad van bestuur hun rol blijven spelen in de verdere groei van het bedrijf. Bovendien
wordt voor het dagelijkse beleid ruimte gemaakt voor de aanstelling van een nieuwe CEO met een sterke
MedTech-expertise, die zal helpen om de onderneming naar een volgend niveau te tillen.
Vanuit de hoofdzetel in Bornem (België) is Arseus vandaag actief in vier segmenten, nl. oogheelkunde
(exclusieve verdeling van high-tech uitrusting aan oftalmologen), gespecialiseerde medische apparatuur
voor diverse andere specialisaties (zoals cardiologie, gynaecologie, laserchirurgie, intensieve zorgen,
neuro- en vasculaire chirurgie etc), bandagisterie (verkoop en verhuur van mobiliteitshulpmiddelen,
orthopedisch materiaal en stoma- en incontinentiemateriaal), en toelevering aan eerstelijnzorg
(diagnostiek, verbruiksartikelen en inrichting voor huisartsen, rusthuizen en thuisverpleegkundigen).
In elk van deze vier segmenten heeft de onderneming een leidende positie en een sterke basis om verder
te groeien en in aanpalende markten uit te breiden. Arseus Medical realiseerde in 2016 een omzet van 30
miljoen euro met 90 medewerkers (waarvan de helft in commerciële functies).
Arseus Medical heeft de ambitie om de komende jaren zowel organisch als via overnames te groeien,
hiermee inspelend op de toenemende zorgvraag van een vergrijzende populatie en de technologische
ontwikkelingen die toelaten om betere zorg aan een lagere kost te leveren. De onderneming heeft ook de
ambitie om de consolidatie in de Benelux te leiden in een tot op heden eerder gefragmenteerde markt. Met
deze injectie van groeikapitaal willen alle partijen inzetten op het versterken van de merkpositionering en
daarbij verdere groei nastreven in elk van de vier segmenten. Ook de verdere internationalisering van de
onderneming is een prioriteit, met de Nederlandse markt als primaire focus. Gimv’s ervaring in MedTech
en Health Care Services is een waardevolle aanvulling voor Arseus Medical, dat zich daardoor gesterkt
voelt in zijn strategisch plan.
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Cedric De Quinnemar, CEO Arseus Medical, over deze transactie: “Deze samenwerking zal toelaten om
het huidig groeitraject te versnellen en een nog duidelijkere marktleider van het bedrijf te maken. In elk van
onze segmenten zijn er nog tal van mogelijkheden, waarop we in de nieuwe structuur doortastender zullen
kunnen inspelen. Ik denk dan onder andere aan het commercialiseren van innovaties en nieuwe
zorgmodellen, het overnemen van interessante complementaire bedrijven, en het uitbreiden van onze
dienstverlening. Hierdoor zullen we een nog meer waardevolle partner worden voor klanten, leveranciers
en personeel.”
Dr. Peter Byloos, Partner binnen het Health & Care-platform van Gimv, vult aan: “Het huidige Arseus
Medical is een ideaal platform om een verdere buy en build te realiseren in een aantal gespecialiseerde
sectoren in binnen- en buitenland. Dit vanuit het doel om een verdere integratie naar dienstverlening aan
te kunnen bieden en op lange termijn waarde te creëren in een consoliderende zorgsector. We kijken er
naar uit om dit traject in de komende jaren samen met het sterke team van Arseus Medical te kunnen
realiseren.”
Naast Breath Therapeutics, ImCheck Therapeutics en MVZ Holding is dit de vierde investering van het
Gimv Health & Care platform sinds het begin van het jaar. Het gespecialiseerde team investeert o.a. via
het Gimv Health & Care fonds in mature gezondheidszorg en innovatieve concepten in de zorgsector, met
op vandaag participaties in Almaviva Santé, Benedenti, Eurocept, Equipe Zorgbedrijven, MVZ Holding en
Spineart. Met het Arseus-partnership bouwt het team verder aan een sterke portefeuille van groeibedrijven
in de gezondheidszorg in België en de buurlanden.
Er worden geen verdere financiële details over de transactie bekend gemaakt.
OVER GIMV
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met 37 jaar ervaring in private equity en venture capital. Het bedrijf is
genoteerd op Euronext Brussel en beheert ongeveer 1,6 miljard EUR (inclusief co-investeringspartnerships) aan
investeringen in 50 portefeuillebedrijven.
Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende
bedrijven met een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier
investeringsplatformen zijn: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze
platformen werkt met een bekwaam en toegewijd team in de thuismarkt van Gimv (Benelux, Frankrijk en Duitsland) en
kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen.
Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com
Peter Byloos, Partner in het Health & Care team
T +32 3 290 21 19 – peter.byloos@gimv.com
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