KeBeK Private Equity verkoopt Applied Maths aan bioMérieux
Strombeek-Bever, 5 januari, 2016 – KeBeK Private Equity heeft vandaag de verkoop van haar
participatie in Applied Maths aan bioMérieux, een wereldspeler op het vlak van in vitro
diagnostica, aangekondigd. Applied Maths ontwikkelt vooruitstrevende softwarepakketten, die
gebruikt worden in de microbiologie, in het bijzonder voor wat betreft de opslag, analyse en
interpretatie van complexe biologische data. Sinds de oprichting in 1992 wordt het bedrijf
wereldwijd erkend voor haar unieke expertise in het combineren van informatica en
microbiologie.

De 25 medewerkers van Applied Maths, gevestigd te Sint-Martens-Latem, staan ten dienste van
meer dan 2 000 klanten die wereldwijd, maar vooral in Europa en de Verenigde Staten, actief
zijn. Applied Maths kan zowel vooraanstaande publieke gezondheidsinstellingen, academische
onderzoekscentra, internationale bedrijven als ziekenhuizen tot haar klantenkring rekenen.
BioNumerics, het belangrijkste softwarepakket van Applied Maths, wordt vooral gebruikt voor
microbiologische toepassingen zoals bacteriologie, virologie en mycologie.
De verwerking van de enorme hoeveelheid complexe biologische data, die gegenereerd worden
door technologieën zoals next-generation sequencing (NGS), massa-spectrometrie en
moleculaire biologie, is meer en meer van belang opdat academici en onderzoekers meer
nauwkeurige diagnostische inzichten zouden verkrijgen. Dankzij de diepgaande kennis van de
biologie kunnen meer geïntegreerde therapeutische en diagnostische producten ontwikkeld
worden. Op het kruispunt van de biologie en de informatica bevindt zich de sector van de bioinformatica, die gekenmerkt wordt door een dubbelcijferige groei en die helpt om de enorme
hoeveelheid gegevens om te zetten in zinvolle informatie, wat uiteindelijk resulteert in een
verbeterde zorg voor de patiënt.
Door de overname van Applied Maths zal bioMérieux haar know-how in bio-informatica
versterken, waardoor haar productaanbod in de analyse en interpretatie van biologische data
verruimd kan worden. In eerste instantie zal de EpiSeq™ toepassing van bioMérieux verrijkt en
uitgebreid worden. Daarnaast worden synergiën verwacht in zowel de klinische als industriële
microbiologische toepassingen, die gericht zijn op het opsporen van epidemieën in alle fases van
de voedselketen.
Over KeBeK Private Equity
KeBeK participeert in solide, middelgrote bedrijven met een duidelijk potentieel voor verdere groei en
waardecreatie. KeBeK ondersteunt actief het managementteam van haar participaties bij de uitvoering
van de ondernemingsstrategie, zonder evenwel een operationele rol te vervullen. KeBeK I telt 8
participaties, waarvan 5 in december 2012 werden overgenomen van KBC Private Equity. In 2014
werden Alphamin (een distributeur van chemische producten en additieven) en Mifratel (een contact
center) aan de portefeuille toegevoegd. Recent werd de investering in Cardoen (multi-merken
autoverdeler) aangekondigd. Over de afgelopen 12 maanden werden 3 participaties succesvol verkocht,
nl. Petainer (een producent van PET-flessen, voornamelijk actief in Scandinavië), Amis (een SloveensKroatische telecomoperator) en Lunch Garden (een restaurantketen).
Meer informatie op www.kebek.be.
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