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Ackermans & van Haaren heeft op 12 november 2019 ingetekend op de kapitaal-
verhoging (1.131 miljoen INR of 14,3 miljoen euro) van Medikabazaar, samen 
met HealthQuad en de huidige aandeelhouders. Medikabazaar is marktleider in de 
levering van medische apparatuur en benodigdheden aan ziekenhuizen in India via 
een online model en heeft een sterke en consistente groei gerealiseerd. Medikaba-
zaar heeft momenteel 278 FTE in dienst en realiseert run-rate bedrijfsopbrengsten 
van 50 miljoen USD per annum. AvH verwerft een directe participatie van 5,4% in 
Medikabazaar en zal een beneficial aandeel van 8,6% hebben, rekening houdend 
met haar participatie in het HealthQuad I-fonds (AvH 36,3%). AvH zal ook zetelen 
in de raad van bestuur van Medikabazaar. 

Sinds 2017 is AvH aandeelhouder en lid van het investeringscomité van het Health-
Quad I-fonds, dat participeert in 7 bedrijven in de Indische gezondheidszorgsector, 
waaronder Medikabazaar (11%). HealthQuad I richt zich op en heeft diepgaande 
marktkennis in de snelgroeiende Indiase gezondheidszorgsector. 

Deze investeringen maken deel uit van de strategie van AvH om te investeren in de 
Indische gezondheidszorgsector, samen met lokale partners met diepgaande sec-
torkennis. De Indische gezondheidszorgsector is de afgelopen 10 jaar met dubbele 
cijfers gegroeid en zal naar verwachting verder groeien met 12% per jaar tot 340 
miljard USD in 2025. De groei wordt gedreven door de behoefte aan een adequate 
medische infrastructuur in het kader van de groeiende bevolking in India, de stij-
gende inkomensniveaus en de verbeterde toegang tot de ziektekostenverzekering.

Ackermans & van Haaren
neemt een participatie in Medikabazaar

Medikabazaar is een baanbrekende B2B online marktplaats voor medische appa-
ratuur en benodigdheden in India. Het platform biedt kopers en verkopers een cen-
traal aankooppunt om online medische apparatuur en benodigdheden te kopen 
tegen redelijke prijzen. Het in Mumbai gevestigde bedrijf werd in 2015 opgericht 
door Vivek Tiwari en Ketan Malkan, met als doel de kloof tussen zorgverleners en 
productleveranciers te overbruggen om kwaliteitsproducten in de gezondheidszorg 
toegankelijker te maken. Wat begon als een eenkamer-kantoor is nu uitgegroeid 
tot 17 geavanceerde distributiecentra verspreid over het hele land.

Het online platform van Medikabazaar heeft een digitale catalogus met meer dan 
300.000 producten, waaruit ziekenhuizen en medische instellingen in realtime 
producten kunnen ontdekken, onderzoeken en vergelijken. Hierdoor hoeven ze 
niet meer via meerdere kanalen te zoeken naar offertes voor apparatuur en me-
dische benodigheden.

Het uitgebreide netwerk van leveranciers en distributeurs van het bedrijf zorgt 
ervoor dat de producten beschikbaar zijn op verschillende locaties in India. Met de 
zeer efficiënte last-mile levering is Medikabazaar in staat om ziekenhuizen in Tier 
2 en Tier 3 steden te bereiken, maar ook in afgelegen locaties, die voor de meeste 
traditionele toeleveringsketens moeilijk te bereiken zijn.
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Website

Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennootschappen even-
als de ‘Investor Presentation’ kunnen geraadpleegd worden op de AvH website:  
www.avh.be. Geïnteresseerden die de persberichten via e-mail wensen te ontvan-
gen, kunnen zich inschrijven via deze website.

De AvH-groep vertegenwoordigde in 2018 op economisch vlak, via haar aandeel 
in de participaties, een omzet van 5,9 miljard euro en stelt 22.709 mensen te-
werk. De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties 
met een belangrijk groeipotentieel. AvH is genoteerd op Euronext Brussel en is 
opgenomen in de BEL20-index, de Private Equity NXT-index en in de Europese 
DJ Stoxx 600.

Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4 
kernsectoren: Marine Engineering & Contracting (DEME, één van de grootste bag-
gerbedrijven ter wereld - CFE, een bouwgroep met hoofdkantoor in België), Private 
Banking (Delen Private Bank, één van de grootste onafhankelijke privé-vermo-
gensbeheerders in België, en vermogensbeheerder JM Finn in het VK - Bank J.Van 
Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen in België), Real 
Estate & Senior Care (Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedvennoot-
schap - Extensa, een belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaarte-
punt in België en Luxemburg) en Energy & Resources (SIPEF, een agro-industriële 
groep in tropische landbouw). 
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