
 

 

Lyon / Parijs / Saint-Marcellin / Antwerpen, 18 januari 2018, 7:30 uur (embargo) 

Mérieux Développement en Gimv tekenen exclusiviteit  
voor overname van Stiplastics Healthcaring 

 

Mérieux Développement en Gimv tekenen een exclusiviteitsovereenkomst met Stage 

Capital, meerderheidsaandeelhouder van Stiplastics Healthcaring, met het oog op een 

overname van de onderneming. 

 

Stiplastics Healthcaring werd opgericht in 1985 en is sinds 2013 in handen van Stage Capital 

(vroeger NBGI). Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt en produceert zowel standaard- als slimme 

kunststofoplossingen voor de farmaceutische industrie en de bredere gezondheidssector. Het is 

gevestigd in Saint-Marcellin (in het Franse departement Isère) en stelt meer dan negentig 

werknemers tewerk op een industriële site van 10 000 m2 die in oktober 2017 in gebruik werd 

genomen. De Groep verwacht voor het boekjaar 2017-2018 een omzet van 21 miljoen euro, 

waarvan 98% in de gezondheidssector. Vooral dankzij de ontwikkeling van oplossingen voor het 

verdelen van geneesmiddelen in vaste vorm (meer bepaald in de Verenigde Staten), realiseert 

Stiplastics Healthcaring 55% van de omzet in het buitenland.  

 

Stiplastics Healthcaring heeft meer dan dertig jaar ervaring met medische plastics en begeleidt 

zijn klanten in het volledig traject, van de formulering van de concrete behoefte tot en met de 

commercialisatie. Het bedrijf is vooral gekend om zijn oplossingen voor therapietrouw, dankzij 

een gamma 'intelligente' pillendoosjes Deze dispensers zorgen voor een trouwer, een vlotter en 

veiliger gebruik van de geneesmiddelen. De onderneming bouwde eveneens heel wat expertise 

op in het domein van de ademhalingsaandoeningen. Stiplastics Healthcaring werkt daarbij samen 

met toonaangevende spelers in de farmaceutische industrie en ontwikkelde op die manier 

onlangs zijn eigen inhalatietoestel.  

 

Het bedrijf zet ook sterk in op de connected healthcare-sector met de ontwikkeling van nieuwe 

producten in een speciaal daartoe ontworpen elektronicawerkplaats. Door de evolutie van zowel 

pathologieën als werkmethodes ontstaan er zowel bij de gebruikers als bij de gezondheidsspelers 

nieuwe behoeften en dan vooral op het gebied van connected healthcare. Daarom richtte de 

Groep een IoC-cel (Internet of Care®) op, een specifieke cel waar medische e-health-middelen 

worden ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd. In dit beloftevolle segment kwamen in 2017 

overigens meerdere partnerships tot stand. 



 

 

 

Voor de overname van Stiplastics Healthcaring brengen Mérieux Développement en Gimv1 hun 

complementaire healthcare-expertise samen ter ondersteuning van de verdere groei van de 

Franse groep. De operationele leiding van Stiplastics Healthcaring blijft in handen van Jérôme 

Empereur en Laetitia Le Gall. Zij zijn er de voorbije jaren in geslaagd een performant industrieel 

platform uit te bouwen, en wisten dit te combineren met  een sterke commerciële dynamiek. 

 

"Mérieux Développement en Gimv zijn de juiste partners voor de verdere uitbouw en versnelde 

ontwikkeling van Stiplastics Healthcaring. Ze beschikken over de nodige specialisten op het vlak 

van gezondheidszorg, ruime en complementaire expertise en de financiële slagkracht nodig voor 

het groeitraject van de Groep", zegt CEO Jérôme Empereur van Stiplastics Healthcaring. 

 

"Onze instap in het kapitaal van Stiplastics Healthcaring is gestoeld op onze appreciatie van het 

sterke managementteam en een gedeelde ambitie voor de toekomst van het bedrijf. We zien een 

groeiende behoefte aan innovatieve oplossingen voor het toedienen van geneesmiddelen en het 

verbeteren van de therapietrouw. We zijn bijzonder trots dat we referentie-aandeelhouder worden 

van deze Franse onderneming en dat we de Groep kunnen helpen om haar innovatie- en 

internationale expansiebeleid waar te maken”, zegt Jean-François Billet, Senior Partner bij 

Mérieux Développement. 

 

"We zijn bijzonder trots dat Jérôme Empereur en het hele managementteam voor ons en het 

consortium met Mérieux Développement hebben gekozen om de Groep te helpen haar 

ambitieuze ontwikkelingsproject waar te maken. Met een geolied productieapparaat, een 

grondige kennis van de regelgeving en een scherp inzicht in de behoeften van zijn klanten 

beschikt Stiplastics Healthcaring over een aantal sterke troeven om een Europese 

referentiespeler te worden in zijn domein", zegt Benoit Chastaing, Partner Health & Care bij Gimv. 

 

De transactie zal naar verwachting eind januari 2018 worden afgerond. Er worden geen verdere 

financiële details bekendgemaakt.  

 

 

 

 

                                                           

 

1 Co-investering van Gimv en het fonds Gimv Health & Care 



 

 

 

 

Over Stiplastics Healthcaring / www.stiplastics.com 

Stiplastics Healthcaring ontwerpt, ontwikkelt en produceert zowel standaard- als slimme 

kunststofoplossingen voor de farmaceutische industrie en de bredere gezondheidssector. 

Het bedrijf heeft de certificaten ISO 13485, ISO 15378, ISO 14001, ISO 9001 en OHSAS 18001 en werkt 

niet alleen samen met grote farma- en cosmeticaconcerns, maar ook met kmo's die op zoek zijn naar 

eenvoudige, efficiënte en aantrekkelijke oplossingen, zowel standaard- als op maat van de klant gemaakte 

producten. 

Op een industriële site van 10 000 m² in Saint-Marcellin (in het Franse departement Isère) heeft Stiplastics 

Healthcaring een zeer modern productieapparaat, dat is gebouwd volgens de 'lean management'-methode. 

Behalve de productiewerkplaatsen (spuitgieten, assemblage, opslag) bevinden zich daar ook het 

hoofdkantoor en het studiebureau. 

Stiplastics Healthcaring is ook actief op het gebied van connected healthcare via IoC (Internet of Care®), 

een specifieke cel waar medische 'e-health'-middelen worden ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd met 

als voornaamste doel de medische zorg en het comfort van de patiënten aanzienlijk te verbeteren. 

 

Over Mérieux Développement / www.merieux-developpement.com 

Mérieux Développement investeert in groei- en innovatiekapitaal in de gezondheids- en voedingssectoren. 

Mérieux Développement ondersteunt ondernemers en industriële bedrijven waarvan de producten en 

diensten  vooruitgang brengen wereldwijd, gesterkt door zijn expertise en internationale netwerk. Mérieux 

Développement heeft een internationaal team van ongeveer twintig medewerkers en regionale partners, 

gevestigd in Europa en Noord-Amerika. Mérieux Développement is een dochter van Institut Mérieux, dat 

momenteel meer dan 17 000 werknemers heeft en in 2016 een geconsolideerde omzet van meer dan 2.5 

miljard euro realiseerde. 

 

Over Gimv / www.gimv.com 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met ruim drie decennia ervaring in private equity en venture 

capital. Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel. Gimv beheert ongeveer 1,6 miljard EUR (inclusief co-

investeringspartnerships) aan investeringen in bijna 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. 

 

http://www.stiplastics.com/
http://www.merieux-developpement.com/
http://www.gimv.com/


 

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 

GIMV 

Benoit Chastaing, Partner Health & Care - benoit.chastaing@gimv.com 

Frank De Leenheer, IR & Communications Manager - frank.deleenheer@gimv.com - Tel: +32 3 290 22 18 

 

 

MÉRIEUX DÉVELOPPEMENT 

Jean-François Billet, Senior Partner -  jean-francois.billet@merieux-developpement.com 

Aurélie Boulleray, Communications Europe - aurelie.boulleray@merieux-developpement.com 

 

 

STIPLASTICS HEALTHCARING  

Jérôme Empereur, CEO - Jerome.empereur@stiplastics.com 

Laetitia Le Gall, Algemeen Directeur - laetitia.legall@stiplastics.com 
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