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Antwerpen, 9 mei 2017, 17u45 CET  

Gimv gaat een partnership aan met MVZ Holding, een 
toonaangevende groep van geneeskundige praktijken 

Gimv ging een partnership aan met MVZ Holding AG, een toonaangevende groep van geneeskundige 

praktijken in Zwitserland. Naast de verwerving van een aanzienlijk belang heeft Gimv zich ertoe verbonden 

om extra kapitaal beschikbaar te stellen voor verdere groei.  

 

MVZ Holding focust op het verstrekken van uitstekende eerstelijnszorg en is succesvol gegroeid dankzij 

een gedisciplineerde expansiestrategie. De onderneming beheert momenteel meer dan 25 geneeskundige 

praktijken verspreid over diverse Zwitserse regio’s en plant een verdere lokale uitbreiding. 

 

Gimv is verheugd te kunnen samenwerken met het uitzonderlijk sterke en ervaren managementteam van 

de onderneming. De oprichter en het management behouden hun respectieve functies en blijven tevens 

belangrijke aandeelhouders van de onderneming. Met het oog op de verdere implementatie van hun 

groeistrategie zal Gimv het bestaande team strategisch en financieel ondersteunen. 

 

Er worden geen verdere details bekendgemaakt. 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity en venture 

capital. Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel. Gimv beheert ongeveer 1,8 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 

 

Philipp v. Hammerstein, Principal in Gimv’s Health & Care team 

T +49 89 44 23 275 10 – philipp.hammerstein@gimv.com 
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