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Antwerpen, 15 mei 2015, 8:30 CET  

Gimv verkoopt portefeuillebedrijf Prosonix aan Circassia 
Pharmaceuticals 

Gimv kondigde vandaag aan dat het zijn portefeuillebedrijf Prosonix (Oxford, VK) verkoopt aan Circassia 

Pharmaceuticals PLC (www.circassia.co.uk), een gespecialiseerd biofarmaceutisch bedrijf, dat genoteerd 

is op de Londen Stock Exchange (Ticker: CIR.L). De transactie omvat een initiële betaling van 70 miljoen 

pond en een uitgestelde betaling die samenhangt met de goedkeuring van één van Prosonix’ belangrijkste 

producten. De transactie is onder voorbehoud van een succesvolle financiering van Circassia 

Pharmaceuticals in de komende weken. 

 

Prosonix (www.prosonix.co.uk) is een gespecialiseerd farmaceutische bedrijf dat een portefeuille aan het 

uitbouwen is van ademhalingsmedicijnen die door inhalatie toegediend worden en gebruik maken van een 

gepatenteerde partikeltechnologie. De belangrijkste producten van Prosonix zijn een generisch 

geneesmiddel voor astma en een geneesmiddel voor de behandeling van chronisch obstructieve 

longziekte. Naast zijn interne productontwikkeling, heeft Prosonix co-ontwikkelingsprogramma’s opgericht 

met andere bedrijven om zijn expertise en technologie in te zetten voor de verdere ontwikkeling van 

inhaleerbare geneesmiddelen voor ademhalingsziekten en andere aandoeningen. 

 

Gimv is aandeelhouder van Prosonix sinds de Serie B-financieringsronde in mei 2012, waarbij het bedrijf 

geld ophaalde bij een groep life science-investeerders waaronder Gimv.  

 

Karl Nägler, partner bij Gimv Health & Care, over deze transactie: "Sinds onze investering in 2012 heeft 

Prosonix enorme stappen gezet in zijn ontwikkeling: een geavanceerde pijplijn, een belangrijke 

licentieovereenkomst voor zijn speerproduct PSX1001 en uitstekende operationele vooruitgang. We zijn 

blij dat we Prosonix konden ondersteunen in zijn transformatie van technologieleverancier tot ontwikkelaar 

van farmaceutische producten. We hebben er alle vertrouwen in dat dit bedrijf Circassia Pharmaceuticals 

perfect zal aanvullen.” 

 

Bart Diels, hoofd van Gimv Health & Care, voegt toe: "Na Actogenix, Covagen en Prosensa is Prosonix de 

vierde succesvolle verkoop van een biofarmaceutisch bedrijf voor het Health & Care platform in minder 

dan een jaar. Dit bevestigt de algemene activiteit in de sector en de aanhoudende interesse van grote 

biofarmaceutische spelers om innovatieve bedrijven te kopen. Het Health & Care team bekijkt momenteel 

een reeks nieuwe dossiers en kijkt ernaar uit veelbelovende biotechbedrijven te blijven steunen.” 

 

De transactie omvat een initiële betaling en een uitgestelde betaling. Enkel op basis van de initiële betaling 

heeft de verkoop een positieve impact van 7,6 miljoen euro (0,30 euro per aandeel) op het laatst 

gepubliceerde eigen vermogen van Gimv op 31 december 2014. Over de gehele looptijd van de 

http://www.circassia.co.uk/
http://www.prosonix.co.uk/
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investering ligt het rendement ruim boven het historische gemiddelde van Gimv. Er worden geen verdere 

financiële details over deze transactie vrijgegeven. 

 

Meer informatie kan u vinden op www.circassia.co.uk . 

 

 

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 55 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 6 miljard 

EUR genereren en meer dan 26.000 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 Gimv 

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

 

Karl Nägler, Partner Health & Care Gimv 

T +49 89 44 23 275 0 – karl.naegler@gimv.com 
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