PERSBERICHT: Antwerpen, 5 december 2013, 7u30 CET

Gimv investeert in Eurocept, een Nederlands zorgbedrijf met een
unieke combinatie van specialty pharma en medische thuiszorg
Gimv en het Gimv Health & Care Fonds kondigen vandaag hun investering aan in Eurocept, een
bedrijf dat zich toelegt op de verkoop en marketing van gespecialiseerde geneesmiddelen en de
levering van medische thuiszorgdiensten. Met deze substantiële investering verwerft Gimv een
minderheidsbelang naast oprichter/CEO Mike van Woensel. De financiering zal worden aangewend
om enerzijds Eurocept’s toonaangevende positie in Nederland verder te versterken en daarnaast
het business model uit te rollen naar omringende landen. Dit zowel via organische groei als
strategische overnames. Het afronden van deze transactie is onder voorbehoud van het verkrijgen
van de nodige goedkeuring bij de Nederlandse mededingingsautoriteit.
Eurocept is een farma en medische thuiszorg onderneming gevestigd in de Benelux, met een unieke
combinatie van producten en diensten onder één dak. Eurocept Pharmaceuticals verzorgt de registratie,
marketing, distributie en verkoop van specialistische geneesmiddelen, onder meer op het gebied van
anesthesie, psychiatrie, urologie, pediatrie en infectieziekten. Daarnaast levert Eurocept Homecare
medische thuiszorg gericht op medisch specialistische zorg en bijbehorende ambulante medische
technologie voor het toedienen van medicijnen en voeding. Ze garanderen dat de zorg die door de
behandelende arts is gestart in de thuissituatie wordt voortgezet en dit in nauw overleg met de arts. Door
middel van een innovatief zorginformatiesysteem en elektronisch patiënten- en voorschrijfdossier blijven
alle betrokken behandelaars op de hoogte van de medische status van de patiënt. Zo wordt kwalitatieve
zorg en betere opvolging verzekerd. Het resultaat: ziekenhuizen winnen tijd, de patiënt krijgt een optimale
behandeling en artsen hebben op ieder moment volledig inzicht in onder andere de therapietrouw en
effectiviteit van de door hen ingezette behandeling.
De Eurocept Groep werd opgericht in 2001 met hoofdkantoor in het Nederlandse Ankeveen. Inmiddels is
de groep uitgegroeid tot een professionele organisatie met een omzet van 147 miljoen EUR in 2012, met
ruim 130 medewerkers die actief zijn in de Benelux en de rest van Europa.
Mike van Woensel over deze transactie: “Eurocept heeft in korte tijd een toonaangevende positie
verworven in de Nederlandse markt voor specialistische geneesmiddelen en medische thuiszorg.
Daarnaast hebben we via een aantal gefocuste transacties, zoals begin dit jaar de acquisitie van
NordMedica in Denemarken, een interessante productportfolio opgebouwd die we ook buiten Nederland
verkopen. We verwelkomen Gimv als onze partner om onze internationale groei vorm te geven en onze
producten en diensten verder te verbeteren met als doel de behandelrelatie tussen arts en patiënt te
vereenvoudigen.”
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Elderd Land, Partner bij Gimv Health & Care: “Eurocept beschikt naast zijn gespecialiseerde portefeuille
van producten en diensten, ook over een uniek IT platform en commerciële infrastructuur. Deze
geïntegreerde aanpak, maakt hun business model innovatief en zeer goed gepositioneerd om in te spelen
op de huidige markttrend voor de behandeling van chronisch zieke patiënten in hun thuissituatie. In
Nederland hebben ze reeds een mooie klantenbasis uitgebouwd en zijn ze een betrouwbare partner voor
ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en verzekeraars. We kijken ernaar uit om met dit zeer gedreven
management team in zee te gaan en ze te ondersteunen in hun Nederlandse en internationale expansie.“
Dit is de tweede deal voor het Health & Care fonds, dat Gimv begin dit jaar lanceerde met de Vlaamse
Overheid als co-sponsor. Health & Care, één van de pilaren van de Gimv-platformstrategie, speelt in op
een aantal grote trends binnen de gezondheidssector die een enorme uitdaging vormen voor onze
maatschappij. Het fonds geeft Gimv de kritische massa en de slagkracht om te investeren in
groeibedrijven in de Health & Care Services en Medtech sector in België, Nederland, Frankrijk en
Duitsland en wil zo de uitbouw van innovatieve zorgconcepten en de internationalisatie van succesvolle
businessmodellen stimuleren. Een eerste formele closing wordt verwacht in het eerste trimester van 2014
met de ambitie om in totaal 200 miljoen EUR op te halen.
Bart Diels, Managing Partner Gimv Health & Care: “Deze investering past perfect in de strategie van het
Health & Care platform. Een stijgend aantal chronische aandoeningen, de nood aan gespecialiseerde zorg
en druk op budgetten van ziekenhuizen, hebben de trend van in-patiënt naar out-patiënt care ingezet.
Eurocept kan met zijn model een belangrijke rol spelen in dit segment, waar nog ruimschoots groeimarge
en consolidatiemogelijkheden zijn. We hopen Eurocept te ondersteunen in hun groeiambities en verdere
transformatie naar een toonaangevende speler in dit marktsegment.”

Dit persbericht is louter informatief. Dit bericht mag niet worden beschouwd als een expliciet of
impliciet aanbod of uitnodiging om te investeren in het Gimv Health & Care fonds of enige andere
effecten in Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten,
Japan of eender welk ander rechtsgebied.
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OVER GIMV
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity en venture
capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel. Gimv beheert ongeveer 1,8 miljard EUR (inclusief fondsen
van derden) aan investeringen in 75 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 6 miljard EUR genereren
en meer dan 28.000 professionals tewerkstellen.
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: Consumer 2020, 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:
Elderd Land, Partner Health & Care Gimv
T +31 70 361 86 00 – elderd.land@gimv.com
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com
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