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Pressmeddelande 

Paris, den 25 maj 2021 

 

Keensight Capital förvärvar en majoritetsandel i det ledande europeiska 

CRO- och CDMO-bolaget Symeres, från Gilde Healthcare Private Equity 

  

Keensight Capital, en av de främsta riskkapitalförvaltarna med inriktning på investeringar i hela 

Europa inom s k Growth Buyout1 har tecknat avtal om att investera tillsammans med ledningen 

i Symeres, ett ledande europeiskt CRO-bolag (Contract Research Organization) och CDMO-bolag 

(Contract Development and Manufacturing Organization) för läkemedelsutveckling. Enligt 

avtalsvillkoren kommer Keensight Capital att förvärva en majoritetsandel i Symeres från Gildes 

Healthcares Private Equity-fond, en ledande europeisk investerare specialiserad på sjukvård- 

och life science- sektorn.  

Symeres är ett av de största europeiska CRO- och CDMO-bolagen och erbjuder F&O-tjänster inom små 

molekyler från preklinisk läkemedelsupptäckt i läkemedelsutveckling i klinisk fas I och II samt tillverkning 

till en bred grupp av internationella läkemedels- och biofarmabolag över hela världen. I sitt utbud av 

högspecialiserade tjänster stödjer Symeres ett integrerat optimeringsarbete med små molekyler, 

verksamhet inom läkemedelssyntes upp till GMP-produktion, route scouting, solid state-forskning, 

ADME-Tox-tjänster och syntetisk kemi.  

Symeres, med säte i Nederländerna, har över 500 anställda, varav många är forskare med 

doktorsexamen, och har verksamhet i 6 anläggningar runtom i Nederländerna, Tjeckien, Finland och 

Sverige samt även ett affärsutvecklingskontor i USA. Bolaget har under flera decennier åtnjutit en stark 

tillväxtkurva, intäkterna har årligen ökat organiskt i tvåsiffrig takt, vilket har kompletterats med strategiska 

rörelseförvärv. Under 2021 förväntar sig koncernen att nå en omsättning på över 70 MEUR.  

Keensight Capital planerar att stödja ledningsgruppen (som leds av medgrundarna Eelco Ebbers, PhD 

och Frank Leemhuis, PhD, samt CFO Guillaume Jetten) för att uppnå och accelerera bolagets organiska 

och externa tillväxt, samtidigt som bolaget fortsätter att förse kunderna med den branschledande service 

som Symeres är känt för.  

Dr. Eelco Ebbers, medgrundare och VD för Symeres, säger: – Vi tycker att det är oerhört spännande 

att bygga vidare på det vi har skapat på Symeres under de senaste 20 åren, inklusive tillväxt och förvärv 

som har gjorts tillsammans med Gilde Healthcare sedan 2017. Det är vår ambition att vara bäst i 

klassen, det mest innovativa europeiska mellanstora molykulär-fokuserade och integrerade 

utvecklingsbolaget - från upptäckt till klinisk proof-of-concept. 

I och med Keensight Capitals investering planerar vi att ytterligare utöka vårt utbud av tjänster inom 

läkemedelsutveckling. Vi anser att Keensights expertis inom sektorn och dess globala räckvidd kommer 

att vara en stor tillgång för bolagets utveckling. Vi är övertygade om att vårt gemensamma arbete 

kommer att leda till ett erbjudande som få kan matcha till våra kunder i läkemedels- och 

bioteknikindustrin.  

Amit Karna, partner på Keensight Capital, tillägger: – Symeres är ett synnerligen välkänt och 

välrenommerat CRO- och CDMO-bolag som vi är mycket glada att få investera i. Alla på Symeres 

arbetar dagligen med banbrytande forskning för att bidra till att behandla sjukdomar med icke 

tillgodosedda medicinska behov och lösa komplexa problem i utformningen av 

läkemedelstillverkningsprocesser. Vi är övertygade om att Symeres kommer att fortsätta att expandera 

 
1 Growth Buyout: investering i lönsamma, privata företag som har en kraftig tillväxt, i minoritets- eller majoritetspositioner, med 

eller utan hävstång, med hjälp av en flexibel metod skräddarsydd till behoven hos enskilda entreprenörer, för att finansiera 
projekt för organisk tillväxt, förvärvsstrategier eller att erbjuda tidigare aktieägare likviditet. 
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sin mycket gynnsamma position som en prioriterad forskningspartner, under stark ledning av 

medgrundarna Eelco och Frank, och med Guillaume som ett lysande komplement. 

Rafael Natanek, partner på Gilde Healthcare, säger: – Gilde Healthcare spelade en aktiv roll i 

Symeres internationella expansion, deltog i sammanslagningen av Mercachem och Syncom 2017 och 

efterföljande förvärv som Alcami Weert och finsk-svenska Admescope. Vi är stolta över att ha 

samarbetat med ledningen för att få Symeres att växa till det bolag det är i dag. Avtalet med Keensight 

Capital är ett bevis på Symeres framgång. Vi är övertygade om att Keensight kommer att underlätta en 

ytterligare expansion av verksamheten och dess utbud av tjänster och kunder. Vi önskar Symeres, 

bolagets fantastiska personal och Keensight Capital framgång när de nu går vidare med detta viktiga 

arbete. 

 

* * * 

 

Om Symeres 

Symeres är ett ledande medelstort CRO-bolag som tillhandahåller forskningstjänster inom läkemedelsutveckling. 
Med över 500 anställda på sex platser (Groningen, Nijmegen och Weert i Nederländerna, Prag i Tjeckien, Uleåborg 
i Finland och Södertälje i Sverige), samt ett affärsutvecklingskontor i USA, erbjuder bolaget förstklassiga lösningar 
för läkemedelsutveckling med små molekyler och mycket mer. Tjänsterna sträcker sig från att hitta prekliniska träffar 
hela vägen till leverans av läkemedelssubstans-API i tidig klinisk fas. Symeres förenar ett djupgående vetenskapligt 
kunnande med kreativitet och kompetens inom problemlösning för att leverera de högklassiga resultat som 
kunderna behöver. 

www symeres com 

 

Om Keensight Capital  

Keensight Capital, ett av de ledande europeiska Growth Buyout-bolagen, är specialiserat på att stödja 
entreprenörer när de implementerar sina tillväxtstrategier. Under 20 år har Keensight Capitals team av erfarna 
medarbetare utnyttjat sina kunskaper om investeringar och tillväxtbranscher för att investera i långsiktigheten i 
lönsamma företag med en hög tillväxtpotential och en omsättning i spannet 10 miljoner EUR till 300 miljoner EUR. 
Utifrån sitt expertkunnande inom teknik- och sjukvårdssektorerna identifierar Keensight de bästa 
investeringsmöjligheterna i Europa och har ett nära samarbete med ledningsgrupperna för att utveckla och nå deras 
strategiska vision.  

www keensightcapital com 

 

Om Gilde Healthcare 

Gilde Healthcare är en investerare specialiserad på sjukvård- och life science- sektorn som förvaltar över 

1,4 miljarder EUR i två fondstrategier: Private Equity och Venture & Growth. 

Gilde Healthcare Private Equity har innehav i lönsamma europeiska sjukvårdsbolag. Private Equity-fonden inriktar 

sig på vårdgivare, leverantörer av medicinska produkter samt tjänsteleverantörer på sjukvårdsmarknaden. Gilde 

Healthcare Venture & Growth investerar i medicinteknik, hälsoteknik och behandlingsmetoder i Europa och 

Nordamerika.  

För mer information, besök bolagets webbplats på www gildehealthcare com. 
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Kontaktpersoner, media 

 

Keensight Capital 

Anne de Bonnefon – abonnefon@keensightcapital.com – +33 1 83 79 87 37 

 

Gilde Healthcare 

Rafael Natanek – natanek@gildehealthcare.com – +31 61 18 44 63 0 

…….. 

Symeres 

Russell Thomas – Russell.thomas@symeres.com - +31 615 571 132. 

…….. 
 

Citigate Dewe Rogerson (för Keensight Capital) 

Yoann Besse / Estelle Bleuze – estelle.bleuze@citigatedewerogerson.com – +33 7 63 73 05 67 

…….. 

LifeSci Advisors (för Gilde Healthcare) 

Frank Schwarz – fschwarz@lifesciadvisors.com – +49 17 26 15 31 60 
 

 


