PERSBERICHT
ScanModul® en Belintra bundelen hun krachten
28 september 2022

Houten (NL)/Semmerzake (BE) – ScanModul® International Holding B.V. (‘ScanModul®’), ondersteund door
NewPort Capital (‘NewPort’), kondigt vandaag de overname aan van het Belgische Belintra NV (‘Belintra’ of het
‘Bedrijf’). De combinatie van deze twee gevestigde bedrijven versterkt de positie van ScanModul® en Belintra in
de sector zorglogistiek. Beide bedrijven zullen vanuit hun eigen namen blijven opereren. Kris Liesmons, Geert
Schepens en Dirk Deruytere, de huidige directeuren en mede-aandeelhouders van Belintra, blijven betrokken bij
de nieuwe groep.
Patrick Bark, CEO van ScanModul®, zegt: "Belintra is altijd een zeer gerespecteerde en gewaardeerde collega geweest van
ScanModul® binnen de sector. Met een geweldig team, een aanvullend productportfolio en geografische voetafdruk is Belintra
een sterke partner voor ScanModul®. Ik ben dan ook erg trots dat beide bedrijven hun krachten bundelen. De toevoeging van
het aanvullende productportfolio, zoals hun toonaangevende mobiele IT-oplossingen voor het distribueren van geneesmiddelen
en hun oplossingen voor het verwerken van steriele goederen, resulteert in een breed en verbeterd aanbod voor onze klanten.
Deze stap is perfect uitgelijnd met onze strategie voor versnelde groei, die we samen met NewPort hebben gehanteerd sinds
oktober 2019 en die we graag samen met Belintra willen voortzetten."

Kris Liesmons, CEO van Belintra, voegt hier het volgende aan toe: "De samenwerking tussen Belintra en ScanModul® is het begin
van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van ons bedrijf, dat werd opgericht in 1965. De toevoeging van de innovatieve
oplossingen van Belintra aan het hoogwaardige portfolio van ScanModul® zal ongetwijfeld leiden tot meer innovaties die
voordelig zijn en waarde creëren voor onze klanten. We voelen ons sterk cultureel verbonden met het managementteam van
ScanModul® en zodoende zijn Dirk Deruytere en ikzelf erg blij om met ScanModul® samen te werken. Zo kunnen wij de
dagelijkse werkzaamheden van Belintra voortzetten en gaat Geert deel uitmaken van de raad van toezicht van de groep."

De combinatie van ScanModul® en Belintra is een belangrijke stap in de sectorconsolidatie van NewPort. "We zijn erg blij dat
we de mogelijkheden van beide bedrijven kunnen combineren. Beide bedrijven zijn marktleiders op het gebied van
ziekenhuisopslag en bevoorradingsoplossingen en gerelateerde technologieën. Met deze combinatie versterkt de groep zijn
positie in hun overlappende gebieden (d.w.z. België, Duitsland, Zwitserland), terwijl de bedrijven hun internationale
voetafdruk kunnen uitbreiden naar ontwikkelende markten (d.w.z. de Verenigde Staten). We zijn ook erg blij dat Kris, Dirk en
Geert mede-aandeelhouders worden en dat we kunnen profiteren van de uitgebreide ervaring en kennis van Geert van de sector
aangezien hij deel uit gaat maken van de raad van toezicht", zegt Melvin Sie, partner bij NewPort.

Over Belintra
Belintra werd opgericht in 1965 als een samenwerking van vijf wasserijen. In 1993 nam een nieuw managementteam (waaronder
Geert Schepens) de leiding over en veranderde de bedrijfsstrategie richting een logistiekspecialist. Het Bedrijf richtte zich eerst
op de textielindustrie, maar na verloop van tijd evolueerde dit naar gespecialiseerde dienstverlening van linnen en afval in de
gezondheidszorg en van daaruit verder naar de huidige core business: een alomvattende dienstverlener van slimme en veilige
logistieke oplossingen voor de verschillende afdelingen binnen ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Het Bedrijf houdt zich
bezig met alle opslag- en transportuitdagingen waarmee zorginstellingen geconfronteerd worden en zijn verspreid over alle
afdelingen waaronder de verpleegafdeling, sterilisatie en OK, apotheek, spoed en intensieve zorgen en linnen- en
afvalafhandeling. Het hoofdkantoor van Belintra is gevestigd in Semmerzake, België en is actief in meer dan 22 landen (en
bereikbaar vanuit andere landen via hun saleskantoren in Zwitserland en de VS). Zie ook www.belintra.com

Over ScanModul®
ScanModul®, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Houten, Nederland, heeft meer dan een eeuw aan ervaring met het
samenwerken met zorginstituten en werkte in 1912 al samen met ziekenhuizen. Tijdens de decennia die volgden, heeft
ScanModul® zijn productreeks uitgebreid van cateringoplossingen tot ziekenhuisbedden en -wagens, tot in de vroege jaren '70
toen het een revolutionair modulair opslagconcept op de Scandinavische markt bracht en vervolgens uitgroeide tot de ISO-norm
voor de zorgindustrie. ScanModul® biedt de meest complete reeks opslagproducten in de sector, van bulk tot mobiele en vaste
opslagoplossingen, aangevuld door een op technologie gebaseerde RFID- en IT-softwaresuite. Samen met zijn klanten ontwerpt
ScanModul® oplossingen voor de toeleveringsketen die, eenmaal geïmplementeerd, klanten waardevolle tijd en geld oplevert.
Kortom, we helpen onze klanten om te voldoen aan de vereisten van moderne geneeskunde door middel van het efficiëntst
mogelijke bevoorradingsproces. Zie ook www.scanmodul.com

____________________________________________________________________________

Over NewPort
NewPort richt zich op investeringen in bestaande Nederlandse (vaak internationaal actieve) bedrijven in het middensegment in
de productie- of (financiële) dienstverlening, en de voedsel- en verpakkingssector. Gewoonlijk hebben deze bedrijven een
jaarlijkse bedrijfswinst tussen de € 2 en € 7 miljoen. NewPort realiseerde groei door samen te werken met managementteams
en hen te ondersteunen. Zie ook www.newport.capital
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