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Houten (NL) / Semmerzake (BE) – ScanModul® International Holding B.V. (‘ScanModul®’), understøttet af NewPort Capital
(‘NewPort’), bekendtgør i dag opkøbet af det belgisk-baserede Belintra NV (‘Belintra’ eller ‘Virksomhed’). Kombinationen af
disse to gamle virksomheder styrker ScanModul®s og Belintras position på markedet inden for sundhedslogistik. Begge
virksomheder fortsætter med at operere under deres egne navne, hvor Kris Liesmons, Geert Schepens og Dirk Deruytere,
nuværende direktører og medaktionærer hos Belintra, også fortsætter med at være involveret i den nye koncern fremover.

Patrick Bark, adm. direktør hos ScanModul®, udtaler: "ScanModul® har altid betragtet Belintra som en af branchens
respekterede og velansete virksomheder. Med et fremragende team, en supplerende produktportefølje og geografiske fodaftryk
er Belintra er stærk partner for ScanModul®, og jeg er meget stolt over, at begge virksomheder har slået sig sammen.
Tilføjelsen af Belintras supplerende produktudbud, f.eks. deres markedsførende mobile IT-løsninger til medicindistribution og
deres løsninger til håndtering af sterile varer, resulterer i et bredt og forbedret tilbud til vores kunder. Dette skridt harmonerer
perfekt med vores dynamiske vækststrategi, som vi har påbegyndt sammen med NewPort i oktober 2019 og ser frem til at
fortsætte sammen med Belintra."

Kris Liesmons, adm. direktør hos Belintra tilføjer: "Med samarbejdet mellem Belintra og ScanModul® har vi startet et nyt kapitel
i vores virksomheds historie, som blev indledt i 1965. Tilføjelsen af Belintras innovative løsninger til ScanModul®s
højkvalitetsportefølje vil utvivlsomt medføre yderligere innovationer, som vil glæde og skabe værdi for vores kunder. Vi føler
en stærk kulturel samhørighed med ScanModul®s ledelsesteam, og derfor er Dirk Deruytere og jeg selv meget glade for at
samarbejde med ScanModul®, hvor vi forsætter med at stå for den daglige drift hos Belintra, mens Geert bliver medlem af
koncernens bestyrelse".

Kombinationen af ScanModul® og Belintra markerer et vigtigt skridt i branchekonsolideringsindsatsen hos NewPort. "Vi er meget
begejstrede for at kunne forene kompetencerne hos begge virksomheder, der hver især er kendt som markedsførende inden for
opbevarings- og genopfyldningsløsninger til hospitaler og relaterede teknologier. Med denne kombination styrker koncernen sin
position på de overlappende geografiske områder (dvs. Belgien, Tyskland, Schweiz), mens virksomhederne også får mulighed
for at øge deres internationale fodaftryk på udviklingsmarkeder (f.eks. USA). Vi er også glade for, at Kris, Dirk og Geert bliver
medaktionærer, og at vi kan benytte os af Geerts omfattende erfaring og branchekendskab, når han bliver medlem af
bestyrelsen", udtaler Melvin Sie, partner hos NewPort.

Om Belintra
Belintra blev grundlagt i 1965 som et samarbejde mellem fem vaskerispecialister. I 1993 ændrede et nyt ledelsesteam (inklusive
Geert Schepens) virksomhedens retning mod at blive logistikspecialist. I begyndelsen fokuserede virksomheden på
tekstilindustrien, men i løbet af årene udviklede den sig til tilbyde specialiserede ydelser i forbindelse med håndtering af
vasketøj og affald inden for sundhedsindustrien og herfra videre til sin aktuelle kerneforretning: en allroundleverandør af sikre
og smarte logistikløsninger til de forskellige afdelinger på hospitaler og andre sundhedsinstitutioner. Virksomheden tager sig af
alle de lager- og transportudfordringer, som en sundhedsorganisation står over for og som berører alle afdelinger, inklusive
plejeafdelinger, sterilisering og operation, apotek, skadestue og intensivafdeling samt håndtering af sengetøj og affald. Belintras
hovedkvarter ligger i Semmerzake, Belgien, og opererer i over 22 lande (blandt andet gennem deres salgskontorer i Schweiz og
USA). Se også www.belintra.com

Om ScanModul®
ScanModul®, med hovedkvarter i Houten, Holland, har mere end hundred års erfaring i tætte samarbejder med
sundhedsinstitutioner og påbegyndte arbejdet med hospitaler tilbage i 1912. I løbet af de følgende årtier udvidede ScanModul®
sit produktsortiment fra cateringløsninger til hospitalssenge og vogne, indtil begyndelsen af 1970'erne, da de introducerede et
revolutionerende modulært opbevaringskoncept på det skandinaviske marked, og som blev ISO-standarden for
sundhedsindustrien. ScanModul® tilbyder den mest komplette produktserie af opbevaringsprodukter inden for branchen, og den
strækker sig fra gods til mobile og faste opbevaringsløsninger, der er suppleret med en teknologibaseret RFID og IT softwareprogramgruppe. Sammen med sine kunder designer ScanModul® løsninger til styring af forsyningskæden, der sparer
klienter for værdifuld tid og penge, når de først er implementeret. Kort sagt, vi hjælper vores klienter med at imødekomme den
moderne lægevidenskabs behov med den mest effektivt mulige forsyningsproces. Se også www.scanmodul.com
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Om NewPort
NewPort har fokus på investeringer i eksisterende hollandske (ofte internationalt aktive) mellemmarkedsvirksomheder inden for
produktionsbranchen eller (finansielle) servicesektorer samt fødevare- og emballagesektoren. Disse virksomheder har typisk et
årligt driftsresultat på mellem 2 og 7 millioner euro. NewPort realiserer vækst ved at samarbejde med og understøtte dynamiske
ledelsesteams. Se også www.newport.capital
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