Antwerpen / Eindhoven, 30 oktober 2015, 7u30 CET

Gimv bouwt mee aan de verdere groei van Equipe Zorgbedrijven
Gimv kondigt aan dat het 12.5 miljoen EUR zal investeren in Equipe Zorgbedrijven
(www.equipezorgbedrijven.nl), een zelfstandige en snel groeiende groep van gespecialiseerde
klinieken op 11 locaties in Nederland (onder meer Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Hilversum en
Rotterdam). In ruil voor een minderheidsbelang in Equipe Zorgbedrijven verstrekt Gimv de
onderneming het nodige kapitaal om verder te groeien. Dit zal door de groep worden gebruikt om
zijn huidige activiteiten uit te breiden, nieuwe activiteiten te ontwikkelen en in extra faciliteiten te
investeren.
Equipe Zorgbedrijven is ontstaan uit de Velthuis kliniek (www.velthuiskliniek.nl). Later sloten Xpert Clinic
(www.xpertclinic.nl) en Helder Kliniek (www.helderkliniek.nl) zich bij de groep aan. Equipe Zorgbedrijven is
al meer dan twintig jaar een pionier op het vlak van private gezondheidszorg, waarbij het succes van de
groep in grote mate te danken is aan de kwaliteit van de zorg. Zo is Equipe Zorgbedrijven uitgegroeid tot
een van de grootste ketens van gespecialiseerde klinieken in Nederland, elk met hun eigen expertise:


Xpert Clinic is de specialist op het gebied van hand- en polschirurgie;



Velthuis kliniek staat voor de beste zorg op het vlak van cosmetische chirurgie en
dermatologie;



waar Helder kliniek gespecialiseerd is in flebologie en proctologie.

De 250 werknemers en medische specialisten van de groep staan garant voor een gespecialiseerde
behandeling van de hoogste kwaliteit. Daarnaast gebruiken ze de meest recente technologieën, een
geavanceerd kwaliteitscontrolesysteem (Pulse) en behandeltrajecten om tot het beste klinische resultaat
voor de patiënten te komen. Bovendien zorgen ze voor een uitstekende dienstverlening en een hoge mate
van transparantie, zowel voor de patiënten als voor de verzekeraars. In 2014 werden meer dan 20.000
patiënten in klinieken van Equipe Zorgbedrijven behandeld.
Jak Dekker, algemeen directeur en medeoprichter van Equipe Zorgbedrijven, die een belangrijke
aandeelhouder in de groep blijft, licht toe: “Het verheugt ons dat Gimv ons ambitieuze groeiplan steunt. De
afgelopen maanden hebben we een uitstekende relatie opgebouwd met het Health & Care team van
Gimv. We zijn onder de indruk van het grote aantal bedrijven dat ze reeds hielpen uitbouwen, zowel
organisch als door overnames. Hun investering en begeleiding zal ons in staat stellen verder uit te breiden
in Nederland en nieuwe therapeutische domeinen aan te bieden. Zo kunnen we het behandelingsaanbod
verder uitbreiden en onze patiënten nog betere kwaliteit bieden. Het is onze ambitie om gezondheidszorg
aan te bieden in heel het land, zodat alle Nederlandse patiënten bij ons terechtkunnen.”
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Thybout Moojen & Reinier Feitz, de oprichters van Xpert Clinic die ook belangrijke aandeelhouders in de
groep blijven, voegen hieraan toe: “Het volledige team van Equipe kijkt uit naar het volgende hoofdstuk in
de groei van onze groep. We zijn ervan overtuigd dat we samen met Gimv in staat zullen zijn het bedrijf
verder uit te bouwen en uit te breiden naar nieuwe aanverwante activiteiten, met behoud van het hoge
kwaliteitsniveau dat we bereikt hebben en dat primordiaal is en blijft voor ons.”
Elderd Land, Partner bij Gimv Health & Care, besluit: “Equipe Zorgbedrijven staat bekend om de
hoogstaande kwaliteit van zorgverlening. We zijn verheugd dat we een gemotiveerd directieteam en
medische topspecialisten kunnen ondersteunen in een sector waarmee we erg vertrouwd zijn. Dankzij
onze investering kan de onderneming haar aanwezigheid in het hele land versterken en uitbreiden naar
aanverwante behandelingen en nieuwe therapeutische domeinen. Met de steun van onze operationele en
industriële partners binnen Gimv zullen we aan de verdere professionalisering en verbetering van de
organisatie werken. Zo willen we er een nog sterker kwaliteitsmerk van maken en verdere groei mogelijk
maken. Equipe Zorgbedrijven past perfect in ons Health & Care Fonds, naast de eerdere investeringen in
Almaviva Santé en Eurocept.”
De transactie is onder meer onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten.

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 coinvesteringspartnerships) 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: 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:
Elderd Land, Partner Health & Care
T +31 70 3 618 618 – elderd.land@gimv.com
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com
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