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München (DE) / Antwerpen (BE) , 5 mei 2021, 07:30 CET 

 

Gimv verhoogt zijn belang in GPNZ om de groeiambities van 
het Duitse tandheelkundig platform te ondersteunen  
 
Gimv heeft zijn belang in GPNZ, een snelgroeiend en kwalitatief hoogstaand tandheelkundig platform in 

Duitsland, uitgebreid. Naast een aanzienlijke kapitaalverhoging in het bedrijf heeft Gimv de aandelen van 

mede-investeerders Cannonball® en medeoprichter Marcus Geier overgenomen. Ook de oprichter en CEO 

van GPNZ Roman Wachtel participeert in de kapitaalverhoging. De bijkomende middelen zullen worden 

aangewend om verdere partnerships af te sluiten en het dynamische groeipad van de groep verder te 

zetten.  

 

De tandheelkundige groep GPNZ (Gesellschaft für Praxisnachfolge in der Zahnmedizin, München, - www.gpnz.de) 

ontstond eind 2018 vanuit de ambitie om via buy-and-build een toonaangevende tandheelkundige groep in 

Duitsland uit te bouwen. In samenwerking met de mede-investeerders en het huidige management groeide GPNZ 

uit tot een gevestigde waarde, nadat het een aantal hoogwaardige tandartspraktijken heeft samengebracht en 

ondersteund in hun ontwikkeling. Als tandheelkundig platform wordt GPNZ aangestuurd  door een sterk team in 

het hoofdkantoor in München, met een aanvullende ondersteuning vanuit de regio’s waar GPNZ actief is..  

 

De acquisitie van hoogwaardige en succesvolle tandartspraktijken met de beste tandartsen en medewerkers vormt 

het fundament van de consolidatiestrategie van GPNZ in een grote maar sterk gefragmenteerde markt. De 

voordelen voor tandartsen, medewerkers en patiënten zijn legio. Tandartsen besteden minder tijd aan 

administratieve, HR-, marketing- of commerciële taken en kunnen zich concentreren op hun medische taak. Hun 

werktijden kunnen flexibeler worden en het ondernemersrisico neemt af. Hun personeel wordt ondersteund op het 

gebied van marketing, aanwerving en facturering. Patiënten krijgen op hun beurt toegang tot een breder scala van 

professionele medische diensten onder één dak en genieten een zeker comfort hetzij door extra specialisaties, 

een grotere capaciteit of ruimere openingstijden. Patiënttevredenheid en het verzekeren van uitmuntende 

medische zorg in elke praktijk vormen voor GPNZ een topprioriteit.  

 

Ondanks de Covid-pandemie heeft GPNZ het momentum weten te behouden: negen praktijken zijn de afgelopen 

15 maanden effectief toegetreden of tekenden een overeenkomst. Het bedrijf wordt geleid door een ervaren 

managementteam met gevarieerde expertise in gezondheidszorg (compliance, tandheelkunde, marketing, 

ziekenhuismanagement, enz.) om de organische groei van de praktijken ten volle te ondersteunen. De co-

investering van het management in GPNZ zorgt ervoor dat de wederzijdse doelstellingen op lange termijn op elkaar 

zijn afgestemd. 

 

In de vandaag aangekondigde transactie zullen de medeoprichters Cannonball®  en Marcus Geier, die beiden een 

belangrijke rol hebben gespeeld in de eerste fase van de oprichting van GPNZ, hun aandelen verkopen aan Gimv. 

Gimv en CEO Roman Wachtel engageren zich voor een verdere kapitaalinbreng in de onderneming.  

 

Philipp v. Hammerstein, Partner bij Gimv, licht toe: "We zijn zeer tevreden over de ontwikkeling van de groep 

sinds de start van onze samenwerking in 2018. We willen Cannonball®  en Marcus Geier oprecht bedanken voor 

hun waardevolle bijdrage in de ontwikkeling van de groep tot waar we vandaag staan. We zijn enthousiast over de 

perspectieven en vastbesloten om het team blijvend te ondersteunen en de groep op de ingeslagen weg verder te 

ontwikkelen."  

 

Dominik F. Hesse, Managing Partner bij Cannonball®, voegt toe: "We zijn er trots op dat we mee aan de wieg 

hebben gestaan van dit succesverhaal en dat we een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling 

van het bedrijf, zowel als deel van het managementteam als vanuit het standpunt van financieel investeerder. Het 

is voor ons het juiste moment om de stok door te geven. We willen Gimv en het managementteam bedanken voor 

deze samenwerking en wensen hen het allerbeste voor de toekomstige ontwikkeling van GPNZ." 
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Roman Wachtel, CEO van GPNZ vat samen: "We zijn dankbaar voor het verdere engagement, alsook voor de 

vertrouwde ondersteuning, diepgaande sectorkennis en buy-and-build-ervaring die Gimv heeft bijgebracht. We 

kijken uit naar de toekomst en blijven ons volledig inzetten om het succesvolle pad van GPNZ verder te zetten als 

een toonaangevend tandheelkundig platform waar patiënten de hoogste medische standaarden en zorg ervaren."  

 

Deze transactie onderstreept nogmaals de positie van Gimv als een van de meest actieve Europese investeerders 

in de gezondheidszorg en de ambitie om een positieve bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals 

van de Verenigde Naties inzake goede gezondheid en welzijn. Gimv heeft momenteel 23 participaties in bedrijven 

in de gezondheidszorg en life sciences. De portefeuille van Gimv omvat ook verschillende kliniek- en 

praktijkgroepen, alsook medische technologie- en biotechbedrijven.  

 

Er worden geen verdere financiële details bekend gemaakt. 

 
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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