Antwerpen (BE) / Den Haag (NL) / Eindhoven (NL), 26 juli 2021, 7u30 CET

Gimv draagt belang in Equipe Zorgbedrijven - Nederlandse groep van
gespecialiseerde zorgklinieken - over aan Nordic Capital
Equipe Zorgbedrijven kondigt vandaag een belangrijke stap in haar verdere (internationale) groei aan. Na
een succesvolle ontwikkeling van de groep draagt Gimv haar belang in Equipe Zorgbedrijven over aan
Nordic Capital. De nieuwe aandeelhouder zal samen met de oprichters en het management het
hoogwaardige concept van poliklinische specialistische zorg verder versterken, ondermeer via
internationale expansie, digitalisering en innovatie.
In 2015 verwierf Gimv een belang in het kapitaal van Equipe Zorgbedrijven (Eindhoven - NL,
www.equipezorgbedrijven.nl), een van de toonaangevende aanbieders van gespecialiseerde zorg en
poliklinieken in Nederland. Het bedrijf is opgericht in 1995 en is vandaag marktleider in Nederland in hand- en
polschirurgie & therapie, heeft een sterke positie in esthetische zorg en kent een groeiende aanwezigheid in
orthopedie, oogheelkunde & algemene chirurgie. Het management van Equipe Zorgbedrijven richt zich op een
duurzame groei van het bedrijf met het oog op zorg van hoge kwaliteit, innovatieve behandelingen en het
verbeteren van standaarden, wat op zijn beurt meer specialisatie en aanvullende subspecialisaties mogelijk maakt
en finaal in aantoonbaar betere en zinnige zorg resulteert.
Van bij de start investeerde Equipe Zorgbedrijven voortdurend in personeel, zorgpaden, klinieken, faciliteiten en
optimalisatie van de IT-infrastructuur met de ambitie om de juiste zorg op de juiste plaats en tegen de juiste prijs
aan te bieden. Essentieel hierin was voldoende kritische massa te creëren, het management te versterken en
voorop te lopen in ontwikkelingen en innovaties. Onder het aandeelhouderschap van Gimv heeft Equipe
Zorgbedrijven de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt, met een aanzienlijke groei in omvang en
kwaliteit.
Het bedrijf telt actueel 6 grotere klinieken en meer dan 20 poliklinieken, ongeveer 700 werknemers waarvan 130
artsen, en heeft een netwerk van 30 locaties waar in 2020 meer dan 110.000 behandelingen werden uitgevoerd
op het gebied van hand- en polschirurgie en therapie, cosmetische chirurgie & dermatologie, orthopedie,
oogheelkunde en proctologie met een focus op hoge kwaliteitszorg.
De transactie vandaag aangekondigd, beoogt de niet-aflatende focus van de onderneming op kwaliteit van zorg
verder te versterken. De investering van Nordic Capital helpt Equipe Zorgbedrijven om de uitrol van dit succesvolle
concept naar het buitenland te faciliteren en verder te investeren in de organisatie en digitalisering om een nog
betere partner te worden voor zowel haar patiënten als medewerkers.
Jak Dekker, CEO en medeoprichter van Equipe Zorgbedrijven, verklaart: "Met de steun van Gimv heeft
Equipe zich in de afgelopen jaren sterk kunnen ontwikkelen. Door een aantal gerichte overnames hebben we ons
model voor waardegedreven, integrale zorgverlening naar een hoger niveau kunnen brengen en kunnen
uitbreiden naar meerdere specialismen. Tevens hebben we investeringen gedaan in ons netwerk van klinieken,
onze IT-infrastructuur en -applicaties en hebben we onze wetenschapsactiviteiten uitgebreid. Het partnerschap
met Gimv heeft ons tot het punt gebracht waarop we onze eerste stappen in het buitenland gaan zetten. We zijn
Gimv hier dankbaar voor en kijken uit naar de samenwerking met Nordic Capital in het verwezenlijken van onze
nationale en internationale ambities”
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Elderd Land, Partner in het Health & Care platform van Gimv, over dit groeiverhaal: "Gimv is trots dat het
Equipe Zorgbedrijven in haar groeistrategie kon ondersteunen waarbij focus op kwaliteit en zinnige zorg altijd
bovenaan heeft gestaan. In samenwerking met het management heeft het bedrijf de afgelopen jaren een sterke
ontwikkeling doorgemaakt en is de omvang en kwaliteit sterk gegroeid. Het resultaat is een gerenommeerde
speler met een sterke positie in Nederland, met nu ook mooie mogelijkheden in het buitenland. We bedanken het
management van Equipe Zorgbedrijven voor de succesvolle en uitstekende samenwerking en wensen hen samen
met Nordic Capital het allerbeste in het verdere groeitraject.”
De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief de goedkeuring van de zorg- en
mededingingsautoriteiten. Deze transactie heeft een positieve impact van ongeveer 1 euro per aandeel op de
netto-actiefwaarde van Gimv per 31 maart 2021. Er worden geen verdere financiële details bekend gemaakt.
OVER GIMV
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met meer dan 40 jaar ervaring in private
equity, heeft Gimv vandaag 2,0 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 55 portefeuillebedrijven
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.
www.gimv.com

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Elderd Land, Partner in Gimv’s Health & Care team
T +31 70 3 618 600 – Elderd.Land@gimv.com
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