
 

 

Persbericht 
 

TransEquity en BOM vinden Amerikaanse koper voor succesvolle 

medische participatie MCE 

Tilburg, 12 december 2016 – TransEquity Network en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 

(BOM) maken vandaag bekend dat ze Medical Concepts Europe (MCE) hebben verkocht aan het 

Amerikaanse A&E Medical Corporation. MCE is gevestigd in Gemert en speelt een leidende rol in 

de wereldwijde markt voor tijdelijke pacemakerdraden, die ziekenhuizen gebruiken om patiënten te 

stabiliseren na een grote hartoperatie. 

De acquisitie verstevigt de positie van A&E Medical als een leidende speler in de markt voor tijdelijke 

pacemakerdraden en verbindingskabels. Daarnaast stelt deze transactie de gecombineerde bedrijven in 

staat om een nog breder portfolio van medische producten voor eenmalig gebruik te bieden aan ’s 

werelds leidende cardiovasculaire ziekenhuizen. Bovendien verwerft A&E Medical, gevestigd in 

Farmingdale, New Jersey, door deze overname een strategische positie in continentaal Europa, waar 

MCE sterk vertegenwoordigd is. 

“We zijn verheugd dat we de juiste strategische partner hebben gevonden die MCE kan helpen om de 

volgende groeistap te maken,” zegt Jurgen van Olphen, directeur van TransEquity Network. “Deze 

transactie toont de kracht van onze investeringsfilosofie- en hands-on aanpak. Toen we bij MCE 

betrokken raakten, was het bedrijf nog bezig met de opbouw van zijn marktpositie en groeipositionering. 

Vijf jaar na dato laat MCE gezonde winstgevende groei zien, waardoor we nu deze mooie exit kunnen 

maken.” 

“Dit is een hele goede exit voor alle betrokken partijen. Dat geldt in de eerste plaats voor MCE, dat nu 

uitstekend gepositioneerd is om een volgende groeifase in te gaan,” aldus Miriam Dragstra, directeur bij 

BOM Capital. “Onze lange-termijn benadering heeft zich hier echt uitbetaald. Wij hebben een solide 

rendement gemaakt en kunnen de vrijgekomen middelen weer inzetten om de groei van andere 

Brabantse bedrijven te ondersteunen. We willen deze gelegenheid ook aangrijpen om onze co-

investeerder TransEquity Network te bedanken voor de cruciale rol die ze hebben gespeeld in het succes 

van MCE.” 

De BOM investeerde in 2007 voor het eerst in MCE en nodigde vijf jaar geleden TransEquity Network uit 

om mee te doen als lead investor, toen het bedrijf extra kapitaal nodig had om de activiteiten uit te breiden 

en te verbeteren. TransEquity Network raakte nauw betrokken bij de dagelijkse operatie, splitste het 

bedrijf op, verkocht een deel aan het management en nam uiteindelijk de directie over om de groei van 

MCE beter te kunnen managen. 

Deze transactie biedt MCE toegang tot meer middelen om het productportfolio en de marktpositie verder 

te kunnen uitbreiden. MCE gaat verder als zelfstandige merknaam en behoudt zijn hoofdkantoor in 

Nederland. Financiële details van de transactie worden niet vrijgegeven. 

 

 
Over Medical Concepts Europe 
Medical Concepts Europe (MCE) is een leidende leverancier van tweepolige, vierpolige en enkelpolige 

tijdelijke pacemakerdraden en verbindingskabels voor eenmalig gebruik bij diverse cardiovasculaire 

procedures. De producten van het in Gemert gevestigde bedrijf zijn te vinden in de leidende 

cardiovasculaire ziekenhuizen door heel Europa, het Midden Oosten, Azië en Noord-Amerika. Voor meer 

informatie: www.medicalconcepts.eu  

 

http://www.medicalconcepts.eu/


 

 

Over A&E Medical  

A&E Medical Corporation werd opgericht in 1968 en is gevestigd in Farmingdale, New Jersey. Het bedrijf 

is een leidende ontwikkelaar en producent van het DoubleWire systeem dat wordt gebruikt om na 

ingrepen het borstbeen te sluiten, evenals een breed aanbod van MYO/Wire™ tijdelijke pacemakerdraden 

en verbindingskabels, MYO/Wire™ II hechtingsdraden van roestvrij staal, MYO/Punch chirurgische 

instrumenten, elektro-chirurgische instrumenten en scalp clips voor neurochirurgen. Voor meer informatie: 

www.aemedical.com  

Over TransEquity Network 
TransEquity Network is een hands-on investeerder in bedrijven met significant groeipotentieel. Het bedrijf 
werd opgericht in 2002 en is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie: www.transequity.nl  
 
Over de BOM 
De BOM is een economische ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet om bedrijven in Brabant verder te 

laten groeien. De BOM stelt kennis, kapitaal, talent, markt en faciliteiten beschikbaar aan Brabantse 

bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en 

maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier draagt de BOM bij aan een duurzame versterking van de 

Brabantse economie. De BOM is gevestigd in Tilburg; er zijn 90 personen werkzaam. Voor meer 

informatie: www.bom.nl  

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Jurgen van Olphen, directeur van TransEquity Network 

tel: 06 – 53 93 37 04 

mail j.vanolphen@transequity.nl  

Bram van den Hoogen, Marketing- & Communicatiemanager bij de BOM 

tel: 06 – 46 97 82 11  

mail bvandenhoogen@bom.nl 
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