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PERSBERICHT
Floridienne kondigt een kapitaalverhoging aan in zijn dochteronderneming BIOBEST,
onderschreven door MERIEUX

Met veel genoegen kondigt Floridienne aan dat het op 9 juni 2021 een overeenkomst heeft afgerond
voor een kapitaalverhoging in zijn dochteronderneming BIOBEST, een wereldleider in biologische
bestrijding en bestuiving.
Overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst die met Mérieux Participations 3 (MP3) werd
ondertekend toen de investeringsmaatschappij in mei 2018 tot het kapitaal van BIOBEST toetrad, zal
MP3 uiterst tegen 30 juni 2021 met voorrang intekenen op een tweede kapitaalverhoging van € 10
miljoen in BIOBEST.
MP3 is het derde investeringsvehikel dat wordt beheerd door Mérieux Equity Partners, een
beheermaatschappij die erkend is door de Franse toezichthouder AMF en zowel groeikapitaal als
innovatiefinanciering verschaft in de gezondheids- en voedingssector. Mérieux Equity Partners is een
dochteronderneming van de familiale groep Institut Mérieux, een wereldwijde referentie inzake
gezondheid van mens en dier, en heeft met Floridienne een industriële visie op lange termijn gemeen.
Sinds MP3 in 2018 tot het kapitaal van BIOBEST toetrad, kon het bedrijf rekenen op de expertise van
het investeringsteam en het uitgebreide wetenschappelijke en industriële netwerk van de groep Mérieux
om zijn internationale groei te ondersteunen.
Bij de transactie wordt de groep BIOBEST 'post-money' gewaardeerd op € 466,4 miljoen, op basis van
zijn resultaten in 2020. Als gevolg van deze kapitaalverhoging zal de participatie van Floridienne in
BIOBEST 90,10% bedragen.
"Floridienne is verheugd over deze nieuwe stap in een bijzonder vruchtbare samenwerking. Door de
kapitaalverhoging kan onze groep de ontwikkeling van zijn dochteronderneming BIOBEST versnellen
met het oog op een aanzienlijke organische groei en gerichte overnames blijven doen om zijn
biologische oplossingen in zoveel mogelijk landen aan te bieden." zegt Gaëtan Waucquez, CEO van de
Groep Floridienne.
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FLORIDIENNE is een Belgische industriële groep die beursgenoteerd is op Euronext Brussels en in Europa en
wereldwijd een leiderspositie bekleedt in marktniches of nichemarkten. De Groep is actief in drie sectoren:
Gourmet Food, Life Sciences en Chemicals.
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