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Antwerpen, 20 september 2016, 07.30 uur CET (embargo) 

Gimv verstrekt 30 miljoen EUR groeikapitaal aan Spineart, een 
snelgroeiend medtech-bedrijf 

Spineart kondigt vandaag aan dat Gimv
1
 een bedrag van 30 miljoen EUR investeert in het bedrijf, 

waarmee het een belangrijke aandeelhouder wordt. Het kapitaal zal worden gebruikt om de 

verkooporganisatie en processen van het bedrijf te versterken, maar ook voor de verdere geografische 

expansie in geselecteerde markten zoals de Verenigde Staten, alsook voor de verdere ontwikkeling van 

innovatieve en disruptieve producten. 

 

Spineart (www.spineart.com) 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 op het vlak van mobiliteitsbehoud, fusie, 

biomaterialen, minimaal invasieve chirurgie en het herstel van breuken geïntroduceerd. Spineart verkoopt 

volledige kits, waarbij steriel verpakte, door een streepjescode traceerbare implantaten worden 

gecombineerd met compacte instrumentensets, wat de veiligheid, de kostenefficiëntie en de conformiteit 

met de ziekenhuisnormen bevordert. Bovendien biedt het een uitstekende klantenservice en verzorgt het 

hoogkwalitatieve opleidingen voor artsen.  

 

Het bedrijf werd in 2005 opgericht door Jérome Levieux en Stéphane Mugnier-Jacob, die allebei meer dan 

20 jaar ervaring hebben in wervelkolomchirurgie en samen aan het hoofd van Spineart staan. De voorbije 

vijf jaar kende Spineart een jaarlijkse groei van 16%, om in 2015 wereldwijd een omzet te realiseren van 

34 miljoen EUR. De komende jaren wil Spineart zijn expansie voortzetten en zelfs versnellen door zijn 

marktaandeel in Europa en de VS te vergroten en nieuwe markten aan te boren. Momenteel telt Spineart 

ongeveer 100 voltijdse werknemers. 

 

"Gimv is de partner die we nodig hebben om door te groeien naar het volgende niveau. De ervaring van 

het Health & Care-team van Gimv bij het begeleiden van snelgroeiende ondernemingen zal Spineart 

helpen om zijn ambitieuze doelstellingen te realiseren. We zijn dan ook heel blij dat ze mee in ons project 

stappen, zodat we samen het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van Spineart kunnen schrijven", 

zeggen Jérôme Levieux en Stéphane Mugnier-Jabob, medeoprichters en co-CEO's van Spineart. 

 

Peter Byloos, partner van het Health & Care-team van Gimv, licht toe: “Wervelkolomchirurgie is wereldwijd 

een aantrekkelijke markt die veel ruimte biedt aan vernieuwers zoals Spineart. Het bedrijf differentieert 
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 Gezamenlijke investering door Gimv en het Gimv Health & Care fonds 
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zich door zijn Europese karakter, het uitgebreide productassortiment, de sterke nadruk op 

productinnovatie en een uitgebreide pijplijn in onderzoek & ontwikkeling. We kijken ernaar uit om onze 

expertise op het vlak van buy & build en internationale expansie te delen met het ervaren en 

geëngageerde directieteam van Spineart. Na EndoStim (VS-NL), G-Therapeutics (CH) en Topas 

Therapeutics (GE) is dit de vierde nieuwe investering van ons Health & Care-platform sinds het begin van 

het jaar.”  

 

 

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. Peter Byloos, Partner Health & Care Gimv 

T +32 3 290 21 19 – peter.byloos@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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