Gimv neemt Medi-Markt Homecare-Service en Medi Markt
Service Nord Ost over: doel is hun marktleiderschap in
medische hulpmiddelen na de fusie verder uit te bouwen.
In het kader van een opvolgingsregeling verwerft Gimv een meerderheidsbelang in twee Duitse
ondernemingen, Medi-Markt Homecare-Service GmbH en Medi Markt Service Nord Ost GmbH, alsook
in een reeks ondernemingen die met hen verbonden zijn. De twee service providers zijn
toonaangevend op het vlak van hulpmiddelen voor patiënten met incontinentie en zullen in de
komende jaren hun groei als één groep verderzetten.
Antwerpen / München / Mannheim / Isenbüttel, 18 oktober 2018, 7.30 uur – Gimv heeft met de
respectieve eigenaars van Medi-Markt Homecare-Service GmbH uit Mannheim, en Medi Markt Service Nord
Ost GmbH uit Isenbüttel een akkoord bereikt voor de verwerving van een meerderheidsbelang. De
resterende aandelen komen in handen van Markus Reichel, toekomstig CEO van de Medi Markt Groep. De
transactie moet eerst nog het akkoord krijgen van de bevoegde instanties en zal naar verwachting binnen
enkele weken worden afgerond.
De groep telt gecombineerd ongeveer 225 medewerkers die samen een jaaromzet van ruim 50 miljoen euro
realiseren. Tot nu hadden beide ondernemingen een andere regionale focus. Als specialist in de
postorderverkoop van hulpmiddelen en verzorgingsproducten voor thuisgebruik, leggen zij de focus op
zowel uitgebreid advies als de regelmatige toelevering van absorberende incontinentieproducten. Daarnaast
omvat de 12,000 artikelen tellende productenportefeuille ook andere incontinentieproducten, middelen voor
diabetescontrole, verzorgingsmiddelen voor stoma-patiënten, sondevoeding, thuiszorg (ontsmetting en
bescherming) en lichaamsverzorging (o.a. met eigen merken). Inzake incontinentieproducten en
verzorgingsproducten voor stoma-patiënten is Medi-Markt een van de belangrijkste aanbieders in Duitsland.
Na de fusie zal de groep onder de naam Medi-Markt opereren, met hoofdzetel in Mannheim. Markus Reichel,
tot nog toe zaakvoerder van de firma Medi-Markt Homecare-Service GmbH, zal de nieuwe groep leiden.
Medi-Markt belevert jaarlijks ongeveer 150,000 patiënten. Een groot deel van de producten wordt
voorgeschreven door artsen en ziekenhuizen en vervolgens afgerekend via ziekenfondsen en
zorgverzekeraars, voor wie Medi-Markt sinds jaren als betrouwbare partner fungeert.
„Samen met onze nieuwe groeipartner Gimv, willen we ons aanbod verder uitbreiden en ook in aanpalende
marktsegmenten doorstoten. Bovendien willen we ook mogelijke acquisities bekijken”, aldus Markus
Reichel, toekomstig CEO van Medi-Markt. De demografische ontwikkeling vormt de basis voor de groeiende
vraag naar hun producten. Daar waar vandaag circa zeven miljoen mensen in Duitsland met incontinentie
te maken krijgen, zal dit de komende twintig jaar naar schatting toenemen tot negen miljoen mensen.
Philipp von Hammerstein, partner in het Health & Care team van Gimv en actief vanuit het kantoor in
München, vult aan: “De diverse ondernemingen van de Medi-Markt groep stellen veel mensen in staat om
een kwalitatief en autonoom dagdagelijks leven te leiden. Dankzij hun grote betrokkenheid bij de
eindverbruiker en hun kwalitatief aanbod heeft de groep een sterke marktpositie verworven. Als efficiënte
aanbieder levert Medi-Markt bovendien een bijdrage aan de betaalbaarheid van de zorg. We kijken ernaar
uit om deze twee toonaangevende ondernemingen verder uit te bouwen en het potentieel van de fusie ten
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volle te benutten. Samen met het ervaren managementteam willen we daarbij zowel inzetten op organische
groei als op mogelijke buy-and-build.”
De participatie in Medi-Markt groep is de zevende health & care-investering van Gimv in de Duitstalige markt.
Op vandaag heeft Gimv 20 bedrijven op het vlak van health & care diensten, life sciences of medtech in
portefeuille. Het 16-koppige Health & Care-team is hiermee een van de meest actieve investeerders in de
Europese gezondheidszorg. Naast verschillende ziekenhuisgroepen en praktijkgroepen, omvat de
portefeuille ook bedrijven actief op het vlak van medische technologie of biotech.
Er worden geen verdere details over de transactie gepubliceerd.

OVER GIMV
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met bijna 40 jaar ervaring in private equity en venture capital. Genoteerd
op Euronext Brussel beheert Gimv ongeveer 1,6 miljard EUR aan investeringen in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die
samen een omzet van meer dan 2,5 miljard EUR realiseren.
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 bekwaam en toegewijd 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:
Philipp v. Hammerstein, Partner Health & Care
T +49 89 442 32 750 – philipp.hammerstein@gimv.com
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com
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