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Antwerpen, 4 juni 2020, 7:30 AM CET (embargo) 

 

Spineart, een snelgroeiend Zwitsers med-techbedrijf actief in 

wervelkolomchirurgie, en Gimv verwelkomen EGS Beteiligungen AG, dat 

CHF 50 miljoen investeert 
 

Spineart kondigt vandaag aan dat EGS Beteiligungen AG 50 miljoen CHF investeert waarmee het een 

belangrijke investeerder in het bedrijf wordt, naast het management en Gimv als grootste aandeelhouder. 

Dit groeikapitaal zal gebruikt worden om de organische groei van Spineart in belangrijke markten te 

versnellen, selectieve acquisitiemogelijkheden te bekijken, strategische klinische studies uit te voeren en 

de ontwikkeling en lancering van nieuwe technologieën verder te zetten. 

 

Spineart (Zwitserland - www.spineart.com) werd in 2005 opgericht door Jérome Levieux en Stéphane Mugnier-

Jacob, die allebei meer dan 20 jaar ervaring hebben in wervelkolomchirurgie en die samen aan het hoofd van het 

bedrijf staan. In de afgelopen vier jaar kende Spineart een verdubbeling van zijn wereldwijde omzet tot 66 miljoen 

EUR in 2019. Het personeelsbestand verdubbelde tot 200 werknemers, het leiderschapsteam werd versterkt en 

de verticaal geïntegreerde productieactiviteiten en rentabiliteit werden aanzienlijk verhoogd.  

 

"We zijn erg blij EGS als aandeelhouder te mogen verwelkomen. Deze mijlpaal zal Spineart in staat stellen een 

nieuw hoofdstuk in zijn succesverhaal te schrijven, door de versnelling van onze expansie in de Verenigde Staten 

- onze eerste markt met meer dan 40% groei in 2019 - en door de versterking van onze challenger-positie in 

Europa. De release van producten in Spineart's R&D pijplijn, nl. diverse innovatieve technologieën die al zijn 

ontworpen en goedgekeurd, gecombineerd met een verbeterde markttoegang in strategische markten wereldwijd, 

zullen deze acceleratie ondersteunen." aldus Jérôme Levieux en Stéphane Mugnier-Jabob, medeoprichters 

en co-CEO's van Spineart. 

 

Dominik Sauter, managing director van EGS Beteiligungen AG, licht toe: "We zijn onder de indruk van de 

sterke groei van Spineart in de afgelopen jaren. Hun vermogen om nieuwe producten te ontwikkelen en te 

vermarkten vormt ook de sleutel voor toekomstig succes. We kijken ernaar uit om deel uit te maken van het 

Spineart team, om samen te werken met het bestuur en het management en aldus verder waarde te creëren voor 

alle stakeholders." 

 

Bart Diels, Managing Partner en Head of Health & Care bij Gimv, voegt hieraan toe: "Het feit dat er twee 

lange termijn georiënteerde, sterke financiële investeerders aan boord zijn, geeft Spineart een zeer solide basis 

om zijn succesvolle internationale groei voort te zetten. Samen met EGS kijken we ernaar uit om het 

managementteam van Spineart verder te ondersteunen bij het realiseren van zijn ambitieuze groeiplannen.” 

 

Spineart is een snelgroeiend Zwitsers medtech-bedrijf dat chirurgie aan de wervelkolom wil vereenvoudigen door 

veilige en efficiënte oplossingen te ontwerpen, te ontwikkelen en te promoten voor chirurgen, operatieteams en 

patiënten. Het bedrijf is een pionier in zijn vakgebied en heeft unieke gepatenteerde en klinisch gevalideerde 

technologieën voor mobiliteitsbehoud, fusie, minimaal invasieve chirurgie en het herstel van breuken 

geïntroduceerd. Spineart brengt een compleet portfolio op de markt met een combinatie van steriel verpakte, door 

een streepjescode traceerbare implantaten en compacte instrumentensets. Dit bevordert de veiligheid, de 

kostenefficiëntie en de conformiteit met de ziekenhuisnormen.  

 

http://www.spineart.com/
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OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met 40 jaar ervaring in private equity, heeft 

Gimv vandaag 2,0 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die samen een 

omzet van 2,5 miljard EUR realiseren en 14 000 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: Connected 

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. 

 

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.  

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Bart Diels - Managing Partner, Head Health & Care 

T +32 3 290 21 41 - Bart.Diels@gimv.com   
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