KKR platform investeert tot 50M€ in Univercells om de ontwikkeling en
commercialisering van productietechnologieën te versnellen
Brussel, België, 18 februari 2020 – Univercells, een ontwikkelaar van innovatieve
technologieën voor biofarmaceutische productie die zich als doel stelt wereldwijde
gezondheidsuitdagingen aan te pakken door de beschikbaarheid van betaalbare biologische
geneesmiddelen te verbeteren, kondigt een kapitaalinjectie tot EUR 50M aan van Gamma
Biosciences, een niew investeringsplatform van de toonaangevende wereldwijde
investeringsfirma KKR. Het bedrag zal worden geïnvesteerd in een nieuwe
dochteronderneming van Univercells die zich zal focussen op het versnellen van de
industrialisering en commercialisering van Univercells’ productietechnologieën, zoals het
NevoLine™ bioproductie-platform en de scale-X™ bioreactor portfolio.
Univercells zal deze nieuwe middelen aanwenden om het NevoLine platform en de scale-X
portfolio verder uit te bouwen, onder meer door verdere innovatie en ontwikkeling van nieuwe
toepassingen, en om de commercialisering van deze producten te versnellen. In het bijzonder
zal de investering ingezet worden voor het betreden van de sterk groeiende gentherapie markt,
door middel van verdere technologische ontwikkelingen die een waaier van geoptimaliseerde
oplossingen voor virale productie mogelijk maken.

“De samenwerking met KKR en Gamma biedt Univercells toegang tot een ongeëvenaard
wereldwijd netwerk die de productie en levering van de NevoLine en scale-X technologieën
zullen versnellen en zullen bijdragen aan hun commercieel succes,” zegt Hugues Bultot, CEO
van Univercells. “De steun van gerespecteerde sponsors zoals KKR, die onze missie om een
positieve bijdrage te leveren aan de wereldwijde gezondheid genegen zijn, is een grote eer voor
ons team. Deze investering komt bovenop bestaande toelages van de Bill & Melinda Gates
Foundation, het Global Health Investment Fund en de Europese Investeringsbank, en stelt ons
in staat om marktwaarde te creëren op een snelle, efficiënte en duurzame manier.”
Zowel de scale-X bioreactor portfolio en het NevoLine bioproductie platform werden
commercieel bevestigd in hun vermogen om de voetafdruk, investering en operationele
uitgaven nodig om een verscheidenheid aan biologische en virale producten te vervaardigen
drastisch te doen dalen. De investering wordt gedreven door een gedeelde ambitie om deze
technologische doorbraken beter toegankelijk te maken en zodoende de wereldwijde
gezondheid te verbeteren dankzij doeltreffende en kostenbesparende productieoplossingen.

“KKR, via Gamma Biosciences, streeft ernaar om innovatieve en belangrijke
bioprocestechnologieën te ondersteunen, en is enthousiast om te investeren in Univercells en
hun missie om biologische geneesmiddelen en gentherapieën wereldwijd betaalbaar te maken.
We kijken er bovendien erg naar uit om samen te werken met Hugues en zijn team, die een
fantastisch palmares hebben in het oprichten van innovatieve bedrijven gericht op
bioproductie.” zegt Kugan Sathiyanandarajah, Directeur bij KKR en Hoofd Europa voor KKR’s
Health Care Strategic Growth investeringsinspanningen, en Anuv Ratan, Principal bij KKR.
De transactie wordt naar verwachting gesloten in de eerste helft van 2020. Daarna zal het
resterende gedeelte van Univercells zich toeleggen op de ontwikkeling van een portfolio van
betaalbare vaccins en biosimilars en op zijn dienstenaanbod.
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⚫⚫⚫

Over Univercells

⚫⚫⚫

Univercells is een business -to-business leverancier die zich concentreert op het
verhogen van de beschikbaarheid van betaalbare vaccins en biotherapeutica om
wereldwijde gezondheidsproblemen aan te pakken. Het bedrijf ontwikkelt een kant-enklare oplossingen voor een reeks van vaccins en biotherapeutica om dezen tegen een
betaalbare prijs te leveren. Door gebruik te maken van eigen kerntechnologieën en door
een continue procesintensivering wordt een productie bereikt met een kleinere
voetafdruk en aanzienlijk lagere totale kapitaal - en operationele kosten. Univercells is
een wereldwijde onderneming gevestigd in Gosselies. Ze geniet van de steun van
prominente belanghebbenden zoals de Bill & Melinda Gates Foundation, Global Health
Investment Fund en de Europese Investeringsbank.
www.univercells.com

⚫⚫⚫

Over KKR

⚫⚫⚫

KKR is een toonaangevende wereldwijde investeringsfirma die verschillende alternatieve klasses van
activa beheert, zoals private equity, energie, infrastructuur, vastgoed en kredieten, met strategische
partners die hefboomfondsen beheren. KKR beoogt aantrekkelijke rendementen voor zijn
investeerders in fondsen, door het volgen van een geduldige en gedisciplineerde investeringsaanpak,
het aantrekken van personeel van wereldklasse, en door het genereren van groei en waarde binnen zijn
portfolio van bedrijven. KKR investeert zijn eigen middelen naast kapitaal die het beheert voor
investeringsfondsen, en biedt financieringsoplossingen en investeringsopportuniteiten via zijn capital
markets afdeling. Verwijzingen naar KKR’s investeringen kunnen activiteiten van gesponsorde fondsen
omvatten. Voor bijkomende informatie over KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), bezoek KKR’s website op
www.kkr.com en via Twitter @KKR_Co.

⚫⚫⚫

Over Gamma Biosciences

⚫⚫⚫

Gamma Biosciences is een life sciences tools platform dat gecreeërd werd door KKR. De missie van
Gamma is het bouwen van een toonaangevende speler in de volgende generatie bioprocessing voor
geavanceerde therapieën door het verwerven van of het investeren in bedrijven met een hoog
potentieel en een uitstekende technologie en het versnellen van hun groei.
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