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Hofbieber/München (DE) / Antwerpen (BE) , 14 april 2021, 07:30 CET 

 

Gimv investeert in Apraxon om groeiambities van Duitse 
specialist in wondverzorging aan huis te ondersteunen  
 
Gimv investeert in Apraxon Group, een Duitse toonaangevende aanbieder van thuiszorg met focus op 

wondverzorging. De transactie is onderdeel van een breder gemeenschappelijk groeiplan waarbij oprichter 

en CEO Oliver Pokrzewinski als belangrijke aandeelhouder aan boord blijft.  

  

Apraxon (Hofbieber / DE - apraxon.com) biedt wondzorg van hoge kwaliteit in een thuiszorgomgeving aan (meestal 

oudere) mensen die lijden aan chronische wonden. Typische wondindicaties zijn decubitus (doorligwonden), 

diabetische voet of ulcus cruris (open been wonden). Apraxon fungeert daarbij als spil tussen patiënt, arts, 

verpleging of verzorgingstehuis en verzekeringsmaatschappij.  

 

Door zijn verregaande specialisatie biedt Apraxon altijd medische zorg van hoge kwaliteit en kan het zijn 

behandelingsproces afstemmen op de individuele behoeften van elke patiënt. In een markt met gestaag stijgende 

patiëntenaantallen, voornamelijk gedreven door demografische verandering, wint gespecialiseerde medische zorg 

aan belang. De producten worden vergoed door de zorgverzekering, waar Apraxon al vele jaren als betrouwbare 

partner functioneert. 

 

"Ik ben ervan overtuigd dat Gimv de juiste partner is om de groeiambities van het bedrijf waar te maken en de 

voetafdruk van Apraxon in Duitsland te vergroten", verklaart Oliver Pokrzewinski, Managing Director en CEO 

van Apraxon.  

 

"Dankzij haar focus op kwaliteit, de bovengemiddelde kwalificatie van hun verpleegkundigen en sterk 

gedigitaliseerde en schaalbare processen, zijn wij ervan overtuigd dat Apraxon het juiste platform is om uit te 

groeien tot een echte leider in de Duitse wondverzorgingsmarkt. We kijken er erg naar uit om de heer Pokrzewinski 

en het hele Apraxon-team te ondersteunen bij het realiseren van hun ambitieuze groeiplannen", zegt Philipp von 

Hammerstein, Partner bij Gimv in het Health & Care-team in München. 

 

De nieuwe investering is de vijfde acquisitie van Gimv in de Duitstalige zorgmarkt in de afgelopen vier jaar. Op 

Europees vlak heeft Gimv momenteel 23 participaties in bedrijven in de gezondheidszorg en life sciences. De 

portefeuille omvat verschillende kliniek- en praktijkgroepen, alsook medische technologie- en biotechbedrijven. 

Met deze acquisitie verstevigt Gimv haar positie als een van de meest actieve Europese investeerders in de 

zorgsector, alsook haar ambitie om een positieve bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

van de Verenigde Naties op het gebied van gezondheid en welzijn.  

 
OVER GIMV - www.gimv.com 
 
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 55 portefeuillebedrijven die samen een 
omzet van 2,5 miljard EUR realiseren en 14 000 professionals tewerkstellen. De ambitie van Gimv om een positieve bijdrage te 
leveren aan de samenleving komt onder meer tot uiting in de recent succesvol gelanceerde duurzame obligatie van 100 miljoen 
EUR. 
 
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, 
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. 

 
 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Bart Diels, Managing Partner – Head Health & Care – T +32 3 290 21 58 – bart.diels@gimv.com 
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