SGH Healthcaring
Stiplastics Healthcaring werd opgericht in 1985 en ontwerpt, ontwikkelt en produceert zowel standaard- als slimme kunststofoplossingen
voor de farmaceutische industrie en de bredere gezondheidssector. Het bedrijf is gevestigd in Saint-Marcellin (in het Franse departement
Isère) en stelt meer dan negentig werknemers tewerk op een industriële site van 10 000 m2 die in oktober 2017 in gebruik werd
genomen. De Groep verwacht voor het boekjaar 2017-2018 een omzet van 21 miljoen euro, waarvan 98% in de gezondheidssector.
Vooral dankzij de ontwikkeling van oplossingen voor het verdelen van geneesmiddelen in vaste vorm (meer bepaald in de Verenigde
Staten), realiseert Stiplastics Healthcaring 55% van de omzet in het buitenland.
Stiplastics Healthcaring heeft meer dan dertig jaar ervaring met medische plastics en begeleidt zijn klanten in het volledig traject, van de
formulering van de concrete behoefte tot en met de commercialisatie. Het bedrijf is vooral gekend om zijn oplossingen voor
therapietrouw, dankzij een gamma 'intelligente' pillendoosjes Deze dispensers zorgen voor een trouwer, een vlotter en veiliger gebruik
van de geneesmiddelen. De onderneming bouwde eveneens heel wat expertise op in het domein van de ademhalingsaandoeningen.
Stiplastics Healthcaring werkt daarbij samen met toonaangevende spelers in de farmaceutische industrie en ontwikkelde op die manier
onlangs zijn eigen inhalatietoestel.

When ambition meets ambition
Het bedrijf zet ook sterk in op de connected healthcare-sector met de ontwikkeling van nieuwe producten in een speciaal daartoe
ontworpen elektronicawerkplaats. Door de evolutie van zowel pathologieën als werkmethodes ontstaan er zowel bij de gebruikers als
bij de gezondheidsspelers nieuwe behoeften en dan vooral op het gebied van connected healthcare. Daarom richtte de Groep een
IoC-cel (Internet of Care®) op, een specifieke cel waar medische e-health-middelen worden ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd.
In dit beloftevolle segment kwamen in 2017 overigens meerdere partnerships tot stand.

Together,
we build
a leading
company

Voor de overname van Stiplastics Healthcaring brengen Mérieux Développement en Gimv (coinvestering van Gimv en het fonds Gimv Health & Care) hun complementaire healthcare-expertise
samen ter ondersteuning van de verdere groei van de Franse groep.
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