HERAN Partners sluit in een tweede ronde haar eerste
investeringsfonds HERAN HealthTech Fund I af boven doel op
ruim 72 miljoen euro en onderstreept hiermee dat MedTech en
Digital Health nu meer dan ooit dé toekomst van de
gezondheidssector zijn.
Antwerpen, 11 maart 2021 – Het in 2020 gelanceerde durffonds HERAN HealthTech Fund I
met focus op MedTech en Digital Health rondde einde november haar tweede en meteen ook
finale investeringsronde af. Het eerste fonds van HERAN Partners beschikt nu over een
totaalbedrag van ruim 72 miljoen euro. In deze tweede ronde sloten zowel institutionele
investeerders als family offices en private investeerders aan. Het geloof dat de toekomst van
de gezondheidssector bepaald zal worden door een verdere digitalisering in de relatie tot de
patiënt alsook in de achterliggende processen en ontwikkelingen was hierin een belangrijke
rode draad. De COVID-19 crisis heeft de noodzaak aan revolutionaire oplossingen in dit
segment verder in een stroomversnelling gebracht.

Combinatie van een technisch team en succesvolle track record zorgde voor grote en snelle
interesse op de investeerdersmarkt
Zes maanden na de eerste investeringsronde van HERAN HealthTech Fund I (HHTFI) vond de
finale afsluiting van het eerste fonds van HERAN Partners plaats. Het doelbedrag werd ruim
overschreven en het fonds klokte af op ruim 72 miljoen euro. De investeerdersbasis werd
uitgebreid met institutionele beleggers zoals de Federale Participatie en
Investeringsmaatschappij (FPIM) maar net als in de eerste ronde traden vooral privéinvesteerders en family offices toe. Allen delen de overtuiging dat er grote opportuniteiten zijn
op het snijvlak tussen data en Life Sciences.
De uitgebreide wetenschappelijke en technische kennis in combinatie met het track record
als ondernemers en investeerders binnen het team van HERAN Partners overtuigden veel
ondernemers om mee te stappen in dit verhaal. Daarnaast startte het fonds met een
portefeuille van 7 bedrijven die illustratief zijn voor het spectrum binnen Life Sciences dat
HERAN beoogt. In juni 2020 kon HHTFI ook al een eerste succes noteren door een succesvolle
exit van BlueBee, één van de zeven initiële portfoliobedrijven. Dit van oorsprong Nederlands
bedrijf werd opgekocht door de Amerikaanse grootmacht Illumina, de marktleider in DNA
sequencing.

Investeringsfocus op het kruispunt van technologie, data en gezondheid is actueler dan ooit
“Binnen HERAN Partners zijn we er uiteraard al langer van overtuigd dat de combinatie van
data, technologie, de juiste analyses en algoritmes de toekomst van de gezondheidssector
significant zal bepalen. In het afgelopen jaar zorgde COVID-19 er niet enkel voor dat deze
evoluties in een stroomversnelling kwamen, maar ook dat dit steeds meer onder de algemene
aandacht kwam. Dit laatste zal de innovatie enkel nog verder versnellen”, zegt Katleen
Vandersmissen, Managing Partner bij HERAN Partners. Inmiddels werd de organisatie recent
verder uitgebouwd om enerzijds projecten en beloftevolle bedrijven snel te screenen en
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grondig te bestuderen maar ook om de portefeuille verder de hands-on ondersteuning en
netwerk te bieden, eigen aan het HERAN-DNA. Via zowel freelance ondersteuning door
technische specialisten, in-house administratieve ondersteuning als recent een versterking
van het investeringsteam met Geoffrey D’hondt als investeringsmanager, is HHTFI klaar om
te versnellen en de opgehaalde middelen snel aan het werk te zetten. Op dit moment zitten
een aantal projecten in een gevorderde fase voor investering. “We zijn ook verheugd om te

kunnen samenwerken met een sterke Raad van Toezicht onder het voorzitterschap van Sigrid
Willame, die ruime ervaring heeft binnen Big Pharma en in transformatieprojecten. Daarnaast
hebben we een Adviesraad opgericht waarin we ervaren mensen uit de Health & Care sector,
investeringswereld maar ook software-industrie samenbrengen om onszelf en de
portfoliobedrijven optimaal te omringen”, zegt Katleen. “We zijn van mening dat diversiteit
een grote troef is, zowel in kennis als ervaring maar ook in gender, en dit ook binnen HERAN
Partners zelf.
“Heran is volgens mij op het juiste moment uit de startblokken geschoten, namelijk in een
periode waarin innovatie floreert door een meer systematische samenwerking tussen spelers
in de gezondheidszorg. De focus is daarbij het afgelopen jaar meer en meer op data en
technologie komen te liggen. Heran heeft bovendien het juiste team met een geweldige
combinatie van ervaring, netwerk en hands-on mentaliteit, wat maakt dat ik erg blij ben om dit
nieuwe avontuur mee te ondersteunen.” zegt Sigrid Willame

Samen verder bouwen op zes sterke participaties en een groeiende portefeuille
Vandaag bestaat de portefeuille uit zes participaties - UgenTec, Icometrix, Ontoforce,
LynxCare, Pharmafluidics en FOx Biosystems. Deze zijn duidelijk illustratief voor het spectrum
tussen MedTech en Digital Health, in een combinatie van hardware en software, waar HERAN
op focust. Verder zal HERAN Partners naar de toekomst steeds meer inzetten op bepaalde
topics zoals precision medicine, proteomics, digital therapeutics en value based healthcare.
HERAN werkt actief om binnen deze topics haar kennis en netwerk verder te verdiepen en
beloftevolle bedrijven te identificeren. Het is het doel om de ruime wetenschappelijke
achtergrond en marktkennis in deze domeinen samen met het strategisch sectorinzicht
binnen het team, optimaal in te zetten voor de portfoliobedrijven en ook kruisbestuiving binnen
de portefeuille te bewerkstelligen. Een beperkt gedeelte van het fonds zal gebruikt worden
als zaaikapitaal waarbij HERAN Partners meewerkt aan de visie, strategie, het businessplan
en propositie gedurende de startfase en het bedrijf concreet mee vorm geeft door ook
operationele taken op te nemen.
------------Over HERAN Partners:
HERAN Partners is een Belgisch investeringsfonds opgericht door Annie Vereecken, Katleen
Vandersmissen, Joris Mortelmans en Herman Verrelst. Met het brede netwerk en de ongeëvenaarde
expertise van haar partners ondersteunt HERAN Partners Europese start-ups en scale-ups uit de
MedTech en Digital Health sectoren.
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Over Katleen Vandersmissen:
Katleen Vandersmissen is Managing Partner bij HERAN Partners. Als voormalig hoofd van de afdeling
Health & Care bij LRM verwierf ze ruime ervaring als investeerder en bestuurder in de sector. Voordien
was ze actief bij McKinsey en Umicore. Katleen Vandersmissen heeft een doctoraat in de Chemie met
een bijkomende opleiding in Corporate Finance. Ze zetelt in de Raad van Bestuur van meerdere Life
Sciences bedrijven en in het investeringscomité van het investeringsfonds Qbic II.
Over Annie Vereecken:
Annie Vereecken, medeoprichter van HERAN Partners, heeft een rijke ervaring als ondernemer en
investeerder in Life Sciences. Na de succesvolle verkoop van haar laboratoria groep investeerde ze in
verschillende bedrijven in de biowetenschappelijke sector waaronder ArgenX, Biocartis, MyCartis,
Cartagenia, Custodix, UgenTec. Ze zetelt in de Raad van Bestuur van verscheidene biotech & MedTech
bedrijven, waaronder enkele van de huidige portfoliobedrijven van HERAN.
Over Joris Mortelmans:
Joris Mortelmans is Partner en CFO van HERAN Partners. Als CFO van Opdorp Finance, de familiale
holding van Annie Vereecken, heeft Joris een ruime ervaring met investeringen binnen de focus van
het fonds. Hij was voordien actief als Financieel Directeur bij verschillende bedrijven in de telecom- en
farma-industrie en startte zijn carrière bij EY.
Over Herman Verrelst:
Herman Verrelst is medeoprichter van HERAN Partners. Als CEO van Biocartis en gewezen General
Manager bij Agilent Technologies beschikt hij over een ruime internationale ervaring als bestuurder en
CEO. Verder richtte hij als ondernemer Cartagenia, Data4S en Medicim op en heeft hij een sterk track
record van succesvolle transacties. Herman Verrelst zetelt in de Raad van Bestuur van verschillende
biotechbedrijven.

Voor meer info, ga naar www.heranpartners.com
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