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PERSMEDEDELING 

Floridienne meldt kapitaalverhoging in zijn filiaal Biobest door de 
groep Mérieux Développement   

 

Floridienne meldt met genoegen dat, vandaag 3 mei 2018, een kapitaalverhoging in zijn filiaal Biobest, een 
wereldspeler in biologische bestrijding en bestuiving, werd afgerond.  

 

Biobest is een Belgische onderneming die werd opgericht in 1987. Aanvankelijk een specialist in de kweek van 
hommels en nuttige insekten. Vandaag een wereldleider die een compleet gamma natuurlijke en duurzame 
oplossingen aanbiedt voor het beschermen van tuinbouwgewassen. Deze producten spelen een onvervangbare 
rol in de moderne teelt van veel soorten groenten en fruit en in de sierteelt, dit ter vervanging van chemische 
pesticiden. Biobest heeft vandaag 10 productievestigingen en verkoopt zijn producten in meer dan 60 landen.  

 

De kapitaalverhoging bedraagt initiëel 10 Mio € en kan oplopen tot 20 Mio €. Ze werd uitgevoerd door de groep 
Mérieux Développement. De groep BIOBEST wordt hierbij gewaardeerd op € 145,5 miljoen (“pre-money”).  

 

Mérieux Developpement is een investeringsmaatschappij die zowel groeikapitaal als innovatiefinanciering 
verschaft en dit binnen het domein van gezondheid en voeding. Mérieux Développement is een filiaal van de 
familiale groep Institut Mérieux, wereldwijd een referentie rond gezondheid van mens en dier, en heeft met 
Floridienne een industriële visie op lange termijn gemeen.  

 

Naast bijkomende financiële middelen, kan Biobest om zijn groei verder te ondersteunen voortaan ook rekenen 
op de expertise van het investeringsteam en het uitgebreide wetenschappelijke en industriële netwerk van de 
groep Mérieux,  

 

Floridienne is tevreden met dit nieuwe partnership omdat het verder vorm geeft aan zijn sterke wil om zich te 
ontwikkelen in “groene” industrietakken, met een sterk positieve impact op het milieu.  
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Voor meer informatie : Tel. : + 32 2 353 00 28 

 



Over Floridienne – www.floridienne.be 

Floridienne is een Belgische industriële groep die investeert in bedrijven die Europees of wereldleider zijn in 
marktniches of nichemarkten. De activiteiten zijn gefocust rond drie sectoren : luxevoedingsproducten, 
levenswetenschappen en chemie. Floridienne is beursgenoteerd op Euronext Brussel.  

 

Over Biobest - www.biobestgroup.com  

Biobest heeft zijn hoofdzetel in België en bekleedt een toonaangevende positie op het gebied van bestuiving en 
biologische bestrijding. Het bedrijf bereikt telers in meer dan 60 landen. Via dochterondernemingen heeft Biobest 
productie-infrastructuur, verkopers en technische adviseurs op strategische lokaties die toelaten wereldwijd 
efficiënte service te bieden. Verder zijn in tal van landen Biobest verdelers belangrijke partners om onze klanten 
te helpen hun economische en ecologische doelen waar te maken. 

 

Over Mérieux Développement - www.merieux-developpement.com 

Mérieux Développement investeert in groeikapitaal en innovatiefinanciering in de sectoren gezondheid en 
voeding. Mérieux Développement ondersteunt ondernemers en bedrijven, overal ter wereld, met producten en 
diensten die echte vooruitgang bieden. Het stelt zijn industriële ervaring en uitgebreid netwerk ter beschikking. 
Mérieux Développement is een filiaal van Institut Mérieux, dat momenteel meer dan 17 000 personen tewerkstelt 
en een geconsolideerde omzet realiseerde van meer dan € 2,9 miljard in 2017.  
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