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Ethias wordt strategische partner Gimv Health & Care Fund 
 
Ethias wordt een van de strategische partners van het “Gimv Health & Care 
Fund”. Dit fonds focust vooral op ondernemingen actief in de sectoren 
“Health & Care Services” en “Medtech” (medische technologie). Het fonds zal 
investeren in innovatieve zorgconcepten binnen deze sectoren.  
 
Het fonds zal op deze manier meewerken aan het vinden van een gepast 
antwoord op een aantal grote uitdagingen voor onze samenleving: de 
vergrijzing van de bevolking, het groeiend aantal chronische ziekten, de 
stijging van de kosten in gezondheidszorg en de grotere vraag van patiënten 
naar kwalitatieve informatie. 
 
Als strategische partner zal Ethias participeren in dit fonds voor 
25 miljoen EUR. Het beheer van het fonds is in handen van het “Health & 
Care”-team van Gimv. 
 
De deelname van Ethias aan dit fonds ligt volledig in de lijn van haar 
mutualistische karakter en haar grote aandacht voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Als structurele partner zal Ethias sterk betrokken 
zijn bij het fonds en bij de beoogde sectoren. Daarnaast biedt het partnership 
aan Ethias, een van de leidinggevende verzekeraars op het vlak van 
gezondheidszorg, de mogelijkheid om sneller nieuwe behoeften te 
detecteren, hiervoor innovatieve oplossingen uit te werken en zo bij te 
dragen tot het toegankelijk houden en optimaliseren van de kwalitatieve zorg 
die wij in België kunnen genieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare 
vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de 
ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen.  
 
Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar 
fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 
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