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Antwerpen/München, 25 augustus 2014, 14:45 CET  

Gimv’s portefeuillebedrijf Covagen overgenomen door Cilag GmbH 
International 

Gimv kondigt vandaag aan dat zijn Zwitserse portefeuillebedrijf Covagen werd overgenomen door Cilag 

GmbH International, een dochterondernemng van Janssen Pharmaceutical Companies (Johnson & 

Johnson). Covagen ontwikkelt nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van kanker en 

ontstekingsziektes.  

 

In december 2013, zegde Gimv als lead-investeerder 8,3 miljoen CHF toe als onderdeel van een Serie B 

financieringsronde van in totaal 42 miljoen CHF. Slechts een deel werd uiteindelijk effectief geïnvesteerd. 

Het betrof één van de grootste private financieringsrondes voor een biotechbedrijf in preklinische fase in 

Europa. Naar aanleiding van deze transactie werd Karl Nägler, Partner binnen het Health & Care platform 

van Gimv, bestuurder bij Covagen. Intussen werd hij voorzitter van de raad van bestuur van de 

onderneming.  

 

Op basis van het transactiebedrag – na aftrek van de gebruikelijke provisies – heeft de verkoop een 

positieve impact van 14,8 miljoen euro (0,58 euro per aandeel) op het laatst gepubliceerde eigen 

vermogen van Gimv op 30 juni 2014. Over de gehele investeringsperiode betekent dit een investering met 

een return die significant hoger is dan het historisch gemiddelde van Gimv. Er worden geen verdere 

details over deze transactie bekend gemaakt. 

 

Covagen (www.covagen.com), opgericht in 2007 als een spin-off van ETH Zürich (Zwitserland), ontwikkelt 

via zijn gepatenteerde Fynomer®-technologie een platform van geneesmiddelen voor de behandeling van 

ontstekingsziektes en kanker. 

 

Karl Nägler, Partner binnen het Health & Care platform van Gimv, over deze transactie: “We kennen 

Covagen en zijn managementteam sedert meer dan zes jaar. Sinds 2008 hebben we de succesvolle 

ontwikkeling van het bedrijf opgevolgd. We zijn dan ook zeer trots om vandaag, na een lange en nauwe 

relatie, te mogen deelnemen in het succes van de onderneming.” 

 

Voor meer informatie verwijzen we naar het persbericht van Cilag GmhH International: 

http://www.prnewswire.com/news-releases/janssen-affiliate-cilag-gmbh-international-acquires-covagen-ag-

272548851.html 

 

  

http://www.covagen.com/
http://www.prnewswire.com/news-releases/janssen-affiliate-cilag-gmbh-international-acquires-covagen-ag-272548851.html
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Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 2 

 

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 70 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 6 miljard 

EUR genereren en meer dan 28.000 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 

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

 

Karl Nägler, Partner Health & Care 

T +49 89 44 23 275 10 – karl.naegler@gimv.com 
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