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Antwerpen (BE), 9 juni 2022, 7u30 CET (embargo) 

 

Gimv versterkt zijn positie in life sciences met de oprichting van 

een nieuw investeringsplatform 
 

• Het nieuwe Life Sciences platform is een afsplitsing van Gimv’s bestaande Healthcare platform 

• Het bouwt voort op de meer dan 40-jarige ervaring van Gimv met succesvolle investeringen in 

de sector 

• Met de ambitie om de portefeuille in de life-sciences-sector uit te breiden van 12 naar 

ongeveer 20 bedrijven 

• In lijn met het engagement van Gimv om te blijven investeren in innovatief onderzoek en waarde 

te creëren voor zowel de samenleving, patiënten als aandeelhouders 

• Bram Vanparys* benoemd tot Managing Partner, hoofd van het Life Sciences Platform 

 

Antwerpen, België – 15 juni 2022: Gimv (Euronext – GIMB) een Europese investeringsmaatschappij, 

genoteerd op Euronext Brussel, kondigt de oprichting aan van zijn vijfde investeringsplatform. Met meer 

dan 40 jaar ervaring in private equity en venture capital focust Gimv met zijn nieuwe investeringsplatform 

op innovatieve bedrijven binnen de Life Sciences sector. 

 

Na een solide groei binnen Gimv’s bestaande Healthcare platform zal een specifiek Life Sciences 

platform de rol van Gimv in het internationale life science ecosysteem versterken. De belangrijkste 

investeringsfocus blijft het zoeken naar oplossingen voor de vele onbeantwoorde noden in de 

gezondheidszorg. 

 

Het Life Sciences platform bouwt voort op het succes en de uitstekende rendementen die gedurende 

vier decennia werden gegenereerd door portefeuillebedrijven zoals Ablynx, waar Gimv een stichtende 

investeerder was, en Covagen, dat werd overgenomen door Johnson & Johnson. Huidige investeringen 

zijn onder meer Precirix, ImCheck en ImmunOs, dat recent, onder leiding van Gimv, 74 miljoen dollar 

ophaalde in een Serie B-ronde. 

 

Met dit nieuwe platform kan Gimv zijn investeringsvolume vergroten, met een startinvestering van 10 

tot 15 miljoen euro per bedrijf. Met de ambitie om zijn huidige portefeuille bijna te verdubbelen tot 

ongeveer 20 bedrijven, zal Gimv zijn Serie A- en Serie B-investeringsstrategie behouden en in het 

bijzonder focussen op geneesmiddelenontwikkeling. Andere investeringsdomeinen zijn medische 

technologieën, digitale gezondheid, life science tools en agrobiotechnologieën. 

 

Bram Vanparys*, voormalige partner van Gimv’s Healthcare platform, is aangesteld om leiding te nemen 

over een nieuw team van zeven ervaringsdeskundigen in life science venture capital. Dit team zal de 

komende jaren verder worden uitgebreid. 

 

Koen Dejonckheere, Chief Executive Officer van Gimv, reageerde: “Naast onze vier bestaande 

investeringsplatformen Sustainable Cities, Smart Industries, Consumer en Healthcare zal ons nieuw 

gelanceerde Life Sciences platform ons in staat stellen om voort te bouwen op de sterke prestaties die 
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Gimv reeds heeft opgebouwd binnen dit domein. Bovendien zal het onze positie versterken in de 

voorhoede van het Europese life sciences ecosysteem, dat wereldwijd erkend wordt voor zijn innovatie 

en uitmuntendheid in de ontwikkeling van levensreddende therapieën". 

 

Bram Vanparys*, Managing Partner en hoofd van Life Sciences bij Gimv, zegt: “De lancering van 

het nieuwe Life Sciences platform betekent een boeiende volgende stap voor Gimv binnen de sector. 

We zullen ons verder kunnen toespitsen op het verstrekken van venture capital aan bedrijven met 

veelbelovende nieuwe therapieën voor patiënten. Samen met de rest van het team kijk ik uit naar dit 

nieuwe hoofdstuk binnen Gimv." 

 

Bart Diels**, Managing Partner en hoofd van Healthcare bij Gimv, voegt hieraan toe: “Na de 

opbouw van een sterke portefeuille binnen het Healthcare platform, is dit het juiste moment om een 

gericht Life Sciences platform te lanceren. Door een venture capital-gecentreerd Life Sciences platform 

te hebben, gescheiden van een private equity-gecentreerd Healthcare platform, kunnen beide teams 

zich beter concentreren, terwijl potentiële synergieën behouden blijven. We zijn ervan overtuigd dat 

onze gespecialiseerde aanpak, ondersteund door een ervaren team, één van de belangrijkste 

onderscheidende kenmerken is van Gimv’s investeringsstrategie. Ik ben trots op wat we de voorbije 

jaren samen hebben bereikt en heb veel vertrouwen in Bram en het team om ons Life Sciences platform 

verder te versterken." 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met meer dan 40 jaar ervaring in 

private equity, heeft Gimv vandaag 2 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 60 

portefeuillebedrijven die samen een omzet van 3,1 miljard EUR realiseren en meer dan 18 000 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 vijf 

investeringsplatformen zijn: Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van 

deze platformen werkt met een ervaren team in de thuismarkten van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) 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: 

Gimv        Consilium Strategic Communications 

Bram Vanparys*       Amber Fennell, Lucy Featherstone 

E: Bram.Vanparys@gimv.com     E: Gimv@consilium-comms.com  

T: +32 3 290 21 00      T: +44 (0)20 3709 5700 

 

* Namens Root bv 

** Namens Candor Consult bv 
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