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Antwerpen, 21 december 2016, 7.00 uur CET (embargo) 

Overname diagnosebedrijf Multiplicom door Agilent Technologies 

Multiplicom, een toonaangevend diagnosebedrijf met state-of-the-arttechnologie en -producten voor 

genetische testen, heeft een overeenkomst gesloten met Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) waardoor 

Multiplicom volledig in handen komt van Agilent.  

 

Multiplicom werd in 2011 opgericht als een spin-off van de Universiteit Antwerpen en de 

onderzoeksinstelling VIB. Het is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van moleculaire 

diagnose oplossingen die klinische laboratoria toelaten om DNA varianten geassocieerd met een 

genetische ziekte of predispositie te identificeren, waarvan de resultaten kunnen worden gebruikt voor een 

betere selectie van een kankertherapie of om afwijkingen vroeg in de zwangerschap op te sporen. 

 

In 2012 kreeg Multiplicom als eerste diagnosebedrijf in Europa een CE-certificering voor zijn test voor het 

opsporen van genetische afwijkingen die kunnen wijzen op een verhoogd risico op eierstok- of 

borstkanker. Als onderdeel van Agilent, wereldwijd marktleider in biowetenschappen, diagnostiek en 

toegepaste chemie, krijgt Multiplicom nu de kans om zijn producten en technologie wereldwijd aan te 

bieden. 

 

Zowel in april 2011 als in februari 2013 waren Gimv en Biotech Fonds Vlaanderen (BFV) de belangrijkste 

investeerders in de A- en B-ronde van Multiplicom, waarbij in totaal 7,7 miljoen euro werd opgehaald. Ook 

na de overdracht van het operationele beheer van BFV eerder dit jaar bleef Gimv het gezamenlijke belang 

van 42% in Multiplicom beheren (1/3 Gimv – 2/3 BFV). 

 

Christophe Van Vaeck, Principal in het Health & Care-team van Gimv, licht toe: "Multiplicom was de zesde 

start-up van VIB en is in feite samen met Gimv opgericht. Door onze aanhoudende financiële steun en 

sterke betrokkenheid kon het bedrijf zijn innovatieve diagnosetesten ontwikkelen, een CE-certificering 

krijgen voor zijn testkits en een verkoopnetwerk uitbouwen in de EU. Ik wil graag het management team 

bedanken, die een instrumentele rol speelden in de ontwikkeling en de groei van het bedrijf. We zijn zeer 

trots op onze rol in dit succesvolle traject van spin-out tot toonaangevend Europees diagnosebedrijf dat nu 

op wereldwijde schaal kan worden voortgezet."  

 

De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van het kalenderjaar 2017 worden afgerond. 

Over de hele periode leverde deze investering een rendement op dat het langetermijngemiddelde van 

Gimv ruimschoots overtreft. De verkoop zal evenwel slechts een beperkt bijkomende  positieve impact 

hebben op het eigen vermogen van Gimv per 30 september 2016.  

 

Voor meer informatie verwijzen we naar het gezamenlijke persbericht van Agilent en Multiplicom.  
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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: Connected Consumer, 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: 

 

Dr. Christophe Van Vaeck, Principal Health & Care Gimv 

T +32 3 290 21 38 – christophe.vanvaeck@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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