
Martin Donnelly
Directeur Verrichtingen
Tel.: +44 20 7072 3150
www.primestonecapital.com

Profi el

PrimeStone werd in 2014 opgericht door drie voormalige partners van 

The Carlyle Group, gespecialiseerd in buyouts, die al meer dan 15 jaar 

in heel Europa samenwerken en investeren. PrimeStone heeft een 

strategie van constructief en actief beheer in middelgrote Europese 

beurs genoteerde ondernemingen die een aanzienlijk potentieel aan 

waardecreatie hebben door strategische, operationele of fi nanciële 

optimalisering. PrimeStone creëert waarde door een langetermijn-

perspectief, een actieve aanpak en een aanzienlijke invloed op de 

onderliggende investeringen door een constructieve dialoog met 

raden van bestuur en directieteams.

Sienna Capital & PrimeStone

In het kader van een langetermijnovereenkomst investeerde 

Sienna Capital in februari 2015 150 miljoen euro. In ruil voor 

de steun van PrimeStone profi teert Sienna Capital van een 

aantal gunstige fi nanciële voorwaarden.

Boekjaar 2017

In 2017 voltooide PrimeStone 2 nieuwe investeringen.

Christine Demode
Financieel directeur
Tel.: +33 4 78 87 37 00
www.mérieux-développement.com

Profi el

Mérieux Developpement, dat werd opgericht in 2009, investeert 

in groeikapitaal en durfkapitaal binnen de gezondheidszorg en 

voedings sector, in samenwerking met ondernemers wier producten 

en diensten patiënten en consumenten over de hele wereld vooruit 

helpen. Merieux Developpement is de investeringsafdeling van het 

Institut Mérieux, dat wereldwijd 15.000 mensen tewerkstelt en in 2017 

een omzet realiseerde van meer dan 3 miljard dollar.

Sienna Capital & Mérieux Développement

In 2014 heeft Sienna Capital een bedrag van 75 miljoen euro toegezegd 

aan de twee door Mérieux Développement beheerde fondsen: 

Mérieux Participations I en Mérieux Participations 2. Sienna Capital 

profi teert van een aantal gunstige fi nanciële voorwaarden voor haar 

steun aan Mérieux Participations 2.

Boekjaar 2017

In 2017 heeft Mérieux Participations 2 geïnvesteerd in 4 nieuwe 

ondernemingen voor een totaal bedrag van 26 miljoen euro.

Jennifer Dunne
Directeur Communicatie
Tel.: +1 312 660 7314

Profi el

BDT Capital Partners werd in 2009 opgericht door Byron Trott, een 

reeds lang gevestigde partner van Goldman Sachs, om te voldoen aan 

de strategische en fi nanciële behoeften van families en/of oprichters 

van bedrijven over de hele wereld. BDT Capital Partners heeft met 

succes 3 miljard dollar aangetrokken in twee kapitaalrondes in 2010 

en 2012, en vervolgens voor een tweede fonds in 2014, BDT Capital 

Partners Fund II (“BDTCP II”), voor een bedrag van 5,2 miljard dollar. 

In 2015 werd BDTCP II heropend voor nieuwe investeerders en werd 

nogmaals 1 miljard dollar opgehaald.

Sienna Capital & BDT Capital Partners

In 2015 heeft Sienna Capital in het kader van de heropening van 

BDTCP II toegezegd om 113 miljoen euro te investeren.

Boekjaar 2017

In 2017 voltooide BDTCP II een bijkomende investering voor een totaal 

van 518 miljoen dollar.

Andre De Haes 
Stichtend vennoot
info@backed.vc
www.backed.vc

Profi el

Backed is een durfkapitaalfonds en heeft een uniek investeringsaanbod, 

aangezien een investeringsteam van millennials zich richt op 

millennials ondernemers die producten maken en diensten aanbieden 

voor millennials. 

In 2015 werd Backed gelanceerd door een 29 jaar oude, getalenteerde 

investerings professional. Het fonds belegt in seed/serie A transacties.

Sienna Capital & Backed

In het kader van een langetermijnovereenkomst investeerde 

Sienna Capital in september 2017 25 miljoen euro. In ruil voor 

de steun aan Backed profi teert Sienna Capital van een aantal 

gunstige fi nanciële voorwaarden.

Boekjaar 2017

Op 31 december 2017 bedroegen de investeringen van Backed 

13 miljoen euro over 23 transacties, waarvan er 6 werden 

uitgevoerd in 2017.
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