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Antwerpen/Aartselaar, 7 mei 2015, 7:30 CET  

Gimv verkoopt samen met de andere aandeelhouders zijn belang in 
Acertys Groep, een belangrijke toeleverancier voor ziekenhuizen en 
medische beroepen  

Acertys Groep en Gimv kondigen vandaag aan dat de afdelingen Acertys Healthcare nv, Medvision 

Healthcare nv en FMH Medical bv worden overgenomen door het Belgische Duo-Med, terwijl voor 

de overname van de afdeling Heyer SA een voorakkoord werd bereikt met een andere industriële 

groep. 

 

Acertys Groep (www.acertys.com) werd opgericht in 2007 naar aanleiding van de fusie van een aantal 

toeleveranciers aan de medische sector in België en Nederland. Na een aantal overnames maar ook 

desinvesteringen, is de groep vandaag uitgegroeid tot een toonaangevend leverancier van op maat 

gemaakte totaaloplossingen voor ziekenhuizen en medische specialisten in de Benelux. Met de divisies 

Acertys Healthcare nv en Medvision Healthcare nv heeft de groep een stevige marktpositie in België in 

anesthesie, monitoring en beademing, neonatologie, cardiologie, pneumologie, neurologie en medische 

beeldvorming. In Nederland heeft de Acertys groep met haar divisie FMH Medical bv een belangrijke 

marktpositie in endoscopie en neurologie. De derde divisie Heyer Benelux sa is toonaangevend op het 

vlak van medische gassen en de technische inrichting van operatiekwartieren en intensive care units. 

Deze drie afdelingen stevenen dit jaar af op een gezamenlijke omzet van ongeveer EUR 47 miljoen. 

 

Voor de divisies Acertys Healthcare nv, Medvision Healthcare nv (Aartselaar) en FMH Medical bv 

(Veenendaal, Nederland) werd recent een overnameakkoord bereikt met Duo-Med. Duo-Med is sinds 20 

jaar een gevestigde waarde als leverancier van innovatieve producten en diensten voor abdominale en 

plastische chirurgen, gynaecologen, radiologen en gastro-enterologen, werkzaam in de Benelux 

ziekenhuizen. Daarnaast werd eveneens een voorakkoord bereikt met een andere industriële groep voor 

de overname van de divisie Heyer SA (Sint-Truiden en Brussel). De finalisatie van deze laatste transactie 

wordt binnenkort verwacht. 

 

Alain Grillaert, Partner Health & Care bij Gimv, over deze transactie: "Deze verkoop is de eerste exit van 

een succesvol investeringstraject in ‘health services’ binnen het Health & Care platform, waarmee wordt 

benadrukt dat de nieuwe Gimv strategie haar vruchten afwerpt. Gimv blikt dan ook tevreden terug op de 

professionele uitbouw die we samen met het management van Acertys hebben gerealiseerd. Hierdoor is 

de onderneming versterkt uit de crisis gekomen en zijn de verschillende divisies klaar om met een 

industriële partner een nieuw hoofdstuk te schrijven in hun verdere ontwikkeling en groei.” 

 

Jan Schoevaerts, CEO van Acertys: "Met de verkoop van Acertys Groep aan Duo-Med, wordt een 

belangrijke stap gezet in het distributielandschap in de gezondheidszorg. Acertys Healthcare nv, 
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Medvision Healthcare nv en FMH BV zijn gevestigde waarden in de Benelux. Als lokale partner bieden zij 

de klanten totaaloplossingen voor de complete levensduur van hun apparatuur en applicaties. De 

bedrijven zijn winstgevend en vormen samen met Duo-Med een ideaal platform voor de verdere uitbouw 

tot een belangrijke innovatieve Healthcare Solution Provider.” 

 

Dirk De Cuyper, CEO van Duo-Med: “De acquisitie van de Acertys Groep past in het kader van onze buy-

and-build strategie die we samen met onze partner ABN Amro Participaties hebben vooropgesteld. Het 

versterkt onze gezamelijke positie in een veranderende healthcare community. We zien de toekomst dan 

ook met vertrouwen tegemoet en kijken uit naar de samenwerking met de Acertys medewerkers.” 

 

Deze exit resulteert in een netto meerwaarde ten opzichte van het laatst gepubliceerde eigen vermogen 

van Gimv per 31 december 2014 van 5,1 miljoen EUR (0,20 EUR per aandeel). Over de volledige 

investeringsperiode werd op deze investering een rendement gerealiseerd dat in lijn ligt met het 

historische gemiddelde van Gimv. Er worden geen verdere financiële details over deze transactie bekend 

gemaakt. 

 

 

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 

investeringspartnerships) aan investeringen in 55 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 6 miljard 

EUR genereren en meer dan 26.000 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: 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

 

Alain Grillaert, Partner Health & Care Gimv 

T +32 3 290 21 15 – alain.grillaert@gimv.com 
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