Medi-Markt
Midden oktober heeft Gimv een akkoord bereikt met Medi-Markt Homecare-Service GmbH uit Mannheim en Medi Markt Service Nord Ost
GmbH uit Isenbüttel voor de verwerving van een meerderheidsbelang. Na de fusie zal de groep onder de naam Medi-Markt opereren,
met hoofdzetel in Mannheim.
Als specialist in de postorderverkoop van hulpmiddelen en verzorgingsproducten voor thuisgebruik, leggen zij de focus op zowel
uitgebreid advies als de regelmatige toelevering van absorberende incontinentieproducten. Daarnaast omvat de 12,000 artikelen tellende
productenportefeuille ook andere incontinentieproducten, middelen voor diabetescontrole, verzorgingsmiddelen voor stoma-patiënten,
sondevoeding, thuiszorg en lichaamsverzorging (o.a. met eigen merken).
De groep telt gecombineerd ongeveer 225 medewerkers die samen een jaaromzet van ruim 50 miljoen euro realiseren.

When ambition meets ambition
De investering maakt voor beide bedrijven deel uit van de verwerving van een meerderheidsbelang.
Medi-Markt belevert jaarlijks ongeveer 150,000 patiënten en wil haar aanbod verder uitbreiden en ook in aanpalende marktsegmenten
doorstoten. De demografische ontwikkeling vormt de basis voor de groeiende vraag naar hun producten. Daar waar vandaag circa
zeven miljoen mensen in Duitsland met incontinentie te maken krijgen, zal dit de komende twintig jaar naar schatting toenemen tot
negen miljoen mensen.
Dankzij hun grote betrokkenheid bij de eindverbruiker en hun kwalitatief aanbod heeft de groep een sterke marktpositie verworven
stelt zo mensen in staat om een kwalitatief en autonoom dagdagelijks leven te leiden. Als efficiënte aanbieder levert Medi-Markt
bovendien een bijdrage aan de betaalbaarheid van de zorg.

Together,
we build
a leading
company

De groep wil haar aanbod verder uitbreiden en ook in aanpalende marktsegmenten doorstoten.
Bovendien willen ze ook mogelijke acquisities bekijken.
Samen met het ervaren managementteam willen we daarbij zowel inzetten op organische
groei als op mogelijke buy-and-build.

Overzicht
Activiteit

Service provider van hulpmiddelen voor
patiënten met incontinentie

Land

Duitsland

Instap

2018

Platform

Health & Care

Omzet

>50 million EUR

Website

www.besser-leben.de

www.gimv.com

