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Schlieren, Zurich, 16 September 2021, 08:00 am CET 

Gimv leidt een CHF55.5M ($61M) Series A-kapitaalronde in Anjarium 
Biosciences voor de ontwikkeling van nieuwe niet-virale gentherapieën. 

Anjarium Biosciences AG (“Anjarium”), een biotechbedrijf dat zich focust op het ontwikkelen 

van een nieuwe klasse van niet-virale gentherapieën, kondigde vandaag de afronding aan van 

een Serie A-investeringsronde van CHF55.5M ($61M). De investeringsronde werd geleid door 

Gimv en Abingworth; samen met Omega Funds, Pfizer Ventures en Surveyor (Citadel LLC). 

 

Anjariums innovatieve aanpak maakt gebruik van baanbrekende wetenschap en expertise op het gebied 

van genetische geneeskunde, synthetische biologie en nanopartikel-engineering om op rationele wijze 

orgaanspecifieke gentherapieën te ontwikkelen en te produceren die geoptimaliseerd zijn om de impact 

bij patiënten in een reeks ernstige genetische ziekten te verbeteren. 

 

Het unieke platform van het bedrijf combineert gepatenteerde DNA-gebaseerde genvectoren met 

natuurlijke en synthetische ladingspartikeltjes voor transport, waaronder ook haar nieuwe 

Hybridosome™ partikel technologie, alsook kostenefficiënte en schaalbare productieoplossingen. 

 

De aanpak van Anjarium heeft het potentieel om op een meer voorspelbare, duurzame en inclusieve 

manier een oplossing te bieden voor genetische ziekten gedurende het hele leven van een patiënt. 

Bovendien biedt deze nieuwe klasse van gentherapie de mogelijkheid om de belangrijkste 

tekortkomingen van de huidige virale gentherapie-ontwikkeling aan te pakken door geneesmiddelen te 

creëren met lage immunogeniciteit, een verhoogde ladingscapaciteit, verbeterde doelgerichte 

toediening en geïndividualiseerde meervoudige dosering. 

 

De fondsen uit deze investeringsronde zullen Anjarium toelaten haar team uit te breiden, haar 

baanbrekende platform verder te ontwikkelen en verschillende therapeutische pijplijnprogramma's naar 

de klinische fase te brengen. 

 

"Nu de beperkingen van conventionele virale gentherapieën steeds duidelijker worden, biedt een 

volledig niet-virale aanpak een boeiende nieuwe therapeutische mogelijkheid," aldus Joël de Beer, 

oprichter en CSO van Anjarium Biosciences. "Gesteund door dit consortium van toonaangevende 

investeerders, kijkt het Anjarium-team ernaar uit om door te gaan met het creëren en leveren van 

oplossingen voor patiënten die verder gaan dan wat de huidige gentherapieplatforms kunnen, door meer 

ziekten nauwkeuriger en meer gepersonaliseerd aan te pakken.” 

 

Bram Vanparys, Partner bij Gimv: “Wij zijn zeer enthousiast om Anjarium te ondersteunen, gezien de 

baanbrekende wetenschap, platform en de productie-opzet van Anjarium een zeer groot potentieel 

hebben om de huidige manier van gentherapie te wijzigen alsook om producten te leveren met veel 

betere en duurzamere uitkomsten voor de patiënt". 
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Thomas Harth, Senior Associate bij Gimv, vult aan: “We waren op zoek naar een nieuwe benadering 

voor gentherapie die geïndividualiseerde meervoudige dosering kon toelaten op een veilige, 

doelgerichte en efficiënte manier en we geloven dat we dit gevonden hebben in Anjariums innoverende 

platformbenadering. In het kader van de strategie van Gimv om toonaangevende biowetenschappelijke 

bedrijven te bouwen, zijn we zeer verheugd om het Anjarium-team naar de volgende fase van 

ontwikkeling te begeleiden” 

 

Voor meer informatie verwijzen we naar het persbericht van Anjarium in bijlage. 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met 40 jaar ervaring in private equity, heeft 

Gimv vandaag 2 miljard EUR onder beheer, met een portefeuille van ongeveer 55 bedrijven die samen een omzet van 2,8 miljard 

EUR realiseren en 15 000 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, 

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: 

Bram Vanparys, Partner in Gimv’s Health & Care team 

T +32 3 290 21 38 – bram.vanparys@gimv.com 

 

Thomas Harth, Senior Associate in Gimv’s Health & Care team 

T +32 3 290 21 44 – thomas.harth@gimv.com 
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