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Antwerpen, 29 april 2019, 17:45 CET  

Het Life Sciences-team van Gimv richt een adviesraad op, met 

industrie-experts Darnaud, Hirth, Kola, Kutay, LeBeaut en Moses. 
 

Gimv kondigt aan dat het een Life Sciences Advisory Board heeft opgericht. De nieuwe adviesraad bestaat 

uit zes doorgewinterde veteranen uit de industrie met expertise in drug- en medtech-ontwikkeling, 

bedrijfsopbouw en fusies en overnames. Michel Darnaud (voormalig president hartoperaties bij LivaNova), 

Peter Hirth (voormalig CEO Plexxikon), Ismail Kola (voormalig CSO UCB), Kasim Kutay (CEO Novo 

Holdings), Alexandre LeBeaut (CSO Ipsen) en Edwin Moses (voormalig CEO Ablynx) zullen het Gimv Life 

Sciences-team helpen met portfolio-ontwikkeling, deal sourcing en het beoordelen van algemene trends in 

de sector. 

 

Gimv is sinds 1982 actief in Life Sciences, investeerde in meer dan 80 bedrijven en genereert een 

consistente IRR van het hoogste niveau. Successen zijn onder meer Ablynx, Plexxikon, Devgen, Covagen, 

Prosonix en Endosense. Ingebed in het bredere Health & Care-platform, wil het Life Sciences-team van 

Gimv investeren in early en later stage Europese biotech- en medtech-bedrijven, met investeringstickets 

van EUR 10-25 miljoen per bedrijf. Het Life Sciences-team, met partners Karl Nägler, Bram Vanparys en 

Patrick Van Beneden, beheert vandaag een actieve portefeuille van 11 bedrijven en streeft ernaar deze de 

komende jaren uit te breiden naar 15-20 bedrijven. 

 

Karl Nägler: "De creatie van deze adviesraad onderstreept de ambities van Gimv op het gebied van biotech 

en medtech voor de komende jaren. Bij Gimv willen we partners zijn voor ambitieuze ondernemers. Door de 

oprichting van onze adviesraad verbreden we het netwerk en voegen we extra waarde toe aan onze 

portefeuille." 

 

Bram Vanparys voegt hieraan toe: "We zijn erg blij dat we een nauwe samenwerking met deze 

gerenommeerde en succesvolle professionals tot stand kunnen brengen. Het zijn stuk voor stuk mensen die 

geweldige dingen hebben gedaan in onze branche. Met deze aanvullende expertise kunnen we de waarde 

van Gimv voor patiënten, portefeuillebedrijven en aandeelhouders verder vergroten.” 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met bijna 40 jaar ervaring in private equity. Genoteerd op Euronext 

Brussel beheert Gimv ongeveer 1,6 miljard EUR in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 

2,5 miljard EUR realiseren en ruim 14 000 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: Connected Consumer, Health & Care, 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: 
Karl Nägler, Partner Gimv 
T +49 89 44 23 275 00 – karl.naegler@gimv.com 
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