Antwerpen (BE) / Parijs (FR) / 1 oktober 2020, 7:30 AM CET (embargo)

Gimv investeert in het Franse Biolam voor de verdere uitrol als
regionale challenger in medische laboratoria
Gimv ondersteunde de MBI-overname door Daniel Attias van de laboratoriumgroep Biolam in
Amiens, met de ambitie om een referentienetwerk van medische laboratoria op te zetten in het
noordwesten van Frankrijk. Met de vandaag aangekondigde overname van Biocéane, een
toonaangevende speler in de omgeving van Le Havre, gaat de Biolam-groep een volgende fase
in.
Het verhaal van Biolam begon in december 2019. Met de overname van 3 laboratoria in Amiens
beoogde oprichter Daniel Attias twee gecombineerde groeistrategieën: de opening van laboratoria in
regio’s met een beperkt aanbod en de realisatie van externe groei. Met dit nieuwe project bouwt Daniel
Attias voort op het succes van Biolab, dat hij in 2018 aan Eurofins verkocht.
Biolam (www.groupebiolam.fr) heeft sinds opstart al enkele mooie stappen gezet: de opening van 4
laboratoria in de Hauts-de-France, de overname van het laboratorium van Gilbert-Bourgois in Douai en
de vandaag aangekondigde overname van de groep Biocéane, een belangrijke speler in de streek van
Le Havre. Didier Thibaud, oprichter van Biocéane, stapt mee in het nieuwe project dat actueel 15
laboratoria en 150 medewerkers telt en een omzet van ongeveer 20 miljoen euro genereert in de regio’s
Hauts-de-France en Normandië. Verschillende andere groeiprojecten worden bestudeerd.
Gautier Lefebvre, Partner bij Gimv, en Kevin Klein, Principal bij Gimv, verklaren: "We zijn verheugd
Daniel Attias en Didier Thibaud te kunnen begeleiden in dit bijzonder boeiende project. Biolam sluit
perfect aan bij de filosofie van ons Health & Care-platform. We zullen er alles aan doen om het bedrijf
actief te ondersteunen in zijn verdere ontwikkeling.”
Daniel Attias, voorzitter van de Biolam-groep, vult aan: "De selectie van Gimv als partner voor het
Biolam-project was vanzelfsprekend, ondermeer vanwege hun kennis van de gezondheidssector en
hun vermogen om een zeer snelle build-up strategie te ondersteunen. Onze groei in dit bijzondere jaar
toont alvast aan dat onze tandem perfect werkt, dit biedt mooie perspectieven is voor de komende
jaren.“
Met deze nieuwe investering zet het Health & Care team verder in op Europese consolidatieprojecten,
in samenwerking met ambitieuze managementteams.
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OVER GIMV
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met 40 jaar ervaring in private equity, heeft
Gimv vandaag 2,0 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die samen een
omzet van 2,5 miljard EUR realiseren en 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.
www.gimv.com

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Bart Diels, Managing Partner – Head Health & Care
T +32 3 290 21 58 – bart.diels@gimv.com
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