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PERSBERICHT 

 
Biom’Up haalt 31,3 miljoen EUR op bij Gimv, Bpifrance Large 
Ventures en Lundbeckfond Ventures 
 

St-Priest, 9 september 2015, 7u30 CET - Biom'Up heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf 31,3 miljoen 

EUR heeft opgehaald in een serie C financieringsronde bij een investeerderssyndicaat bestaande uit Gimv, 

Bpifrance Large Ventures en Lundbeckfond Ventures, naast de bestaande aandeelhouders (InnoBio, SHAM, 

ACG Management Sofimac, Mérieux Développement, OTCAM, Euroainvest en l'Améliane) en het 

managementteam. Deze derde institutionele financieringsronde is een mijlpaal voor de internationale groei en 

schaalvergroting van het bedrijf. 

 

Biom'Up (www.biomup.com), gebaseerd in St-Priest bij Lyon (Frankrijk), is een specialist in op collageen 

gebaseerde, absorbeerbare medische hulpmiddelen bestemd voor chirurgie. Het bedrijf ontwikkelt momenteel 

een hemostatisch (bloedstelpend) product van de nieuwste generatie, HEMOBLAST
TM

, en commercialiseert 

daarnaast haar bestaande eigen producten COVA, COVAMESH
TM

 en MATRI
TM

BONE. De opbrengsten van 

deze kapitaalronde zullen voornamelijk worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van HEMOBLAST
TM

 

meer bepaald in het kader van de klinische studie uitgevoerd in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf 

behaalde een omzet van ruim EUR 3 miljoen in 2014 en verwacht dit jaar een omzetgroei van meer dan 30% 

voor haar bestaande productportfolio. 

 

"Het feit dat Gimv, Bpifrance Large Ventures en Lundbeckfond Ventures, allen prominente spelers binnen de 

Europese venture capital scene en specialisten op gebied van life sciences, tot het kapitaal toetreden is een 

duidelijke erkenning van de innovatieve kracht van Biom'Ups team", zegt Etienne Binant, CEO van het bedrijf. 

"Biom’Up heeft nu de middelen en de partners om zich voluit te positioneren in de markt voor hemostase, een 

marktsegment ter waarde van 2 miljard USD waarbinnen HEMOBLAST
TM 

 het potentieel heeft om de nieuwe 

standaard te  worden." 

 

Biom'Up verwelkomt Dr. Karl Naegler (Gimv), Dr. Laurent Higueret (Bpifrance Large Venture) en dhr. Casper 

Breum (Lundbeckfond Ventures) in zijn raad van bestuur. 

 

Karl Naegler, Partner Gimv Health & Care, licht toe: "Gimv is verheugd om deel uit te maken van dit 

veelbelovende verhaal. Het Gimv Health & Care team is overtuigd van het enorme marktpotentieel van 

HEMOBLAST
TM

, dat een aantrekkelijk productprofiel heeft en op de markt van actieve hemostatische 

producten het ontbrekende puzzelstuk vormt. Biom’Up wordt beheerd door een bijzonder ervaren team en ik 

kijk er dan ook enorm naar uit om met hen samen te werken." 

 

 

 

http://www.biomup.com/


 

 

 

Thibaut ROULON, investment director bij InnoBio, voegt hieraan toe: "Deze belangrijke financieringsronde, 

met een internationaal investeerderssyndicaat, bevestigt het potentieel van HEMOBLAST
TM

 op het vlak van 

hemostase en van de kwaliteit van het werk door een zeer ervaren management team." 

 

Het bedrijf kondigt ook de komst aan van Dr. Jan Öhrström als voorzitter van de raad van bestuur en Dr. 

William Spotnitz als medisch directeur van het bedrijf. Beiden zijn internationaal erkend door hun ervaring in 

het ontwikkelen en het klinisch evalueren van hemostatische producten voor chirurgie. 

 

 

OVER BIOM'UP 

Biom'Up werd in 2005 opgericht, en ontwikkelt medische hulpmiddelen die zijn samengesteld uit gepatenteerde 

biopolymeren. Dankzij een ruime ervaring met biomaterialen creëren zij innovatieve en klinisch beproefde producten die 

bruikbaar zijn in veel chirurgische domeinen - orthopedisch, spinaal, cardiothoracaal, algemene chirurgie, maxillofaciaal 

en dentaal. Biom’Up engageert zich tot het ontwerpen, ontwikkelen en afleveren van innovatieve, hoogwaardige 

oplossingen die het werk van de chirurg vereenvoudigen en het leven van de patiënt verbeteren.  

Voor meer informatie kunt u terecht op www.biomup.com  

 

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: 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 

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

Karl Naegler, Partner Health & Care Gimv 

T +49 89 44 23 2750 – karl.naegler@gimv.com 
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