STERIMA WORDT ONDERDEEL VAN POLLET MEDICAL GROUP
BISSEGEM – Sterima, actief in sterilisatiediensten voor ziekenhuizen en
medische bedrijven, wordt overgenomen door de Pollet Group. Pollet Group,
vooral bekend van haar waterbehandelingsactiviteiten onder Pollet Water
Group, is reeds actief in de medische sector. Met de overname van Sterima
verstevigt Pollet haar aanwezigheid in de sector & bouwt ze die strategisch
verder uit. Samen met de overname van Sterima worden alle medische
activiteiten gebundeld onder de Pollet Medical Group.
Malysse-Sterima is een familiale onderneming actief in België en Nederland. Met
meer dan 50 jaar ervaring is de groep koploper in de dienstverlening voor de
zorgsector. Malysse-Textile Services richt zich op het textielbeheer in de
gezondheidssector. Sterima verzorgt sterilisatiediensten voor ziekenhuizen en
medische bedrijven in de Benelux. Op vandaag is de volledige groep MalysseSterima in handen van de familie Malysse. Pollet neemt enkel Sterima over, met
vestigingen in Bissegem en Luik.
Sterima maakte de afgelopen jaren een belangrijke transitie door. Het bedrijf
evolueerde van een productleverancier naar een dienstverlener. Door het aanbieden
van sterilisatie van operatie-instrumenten, werd Sterima een pionier in de
outsourcing van sterilisatiediensten. De gestage groei & uitbouw van Sterima leidde
vorig jaar tot een tweede ultramoderne site in Luik (Bierset). De opening van Luik
bracht een belangrijke volume-toename met zich mee, maar ook een verhoogde
visibiliteit van het bedrijf in het zuiden van ons land. Die factoren zorgden in versneld
tempo tot een aantal belangrijke groeiopportuniteiten voor Sterima. Om het bedrijf
verder alle uitbreidingskansen te geven, hebben de aandeelhouders beslist op zoek
te gaan naar een strategische partner. Die vonden ze met de familie Pollet.
Pollet Group, de groep rond Jacques Pollet, bundelt met de overname van Sterima
haar activiteiten in de medische sector onder de Pollet Medical Group. CEO Sofie
Pollet: “Sterima is een mooi & sterk verhaal dat perfect past binnen onze
bedrijfsfilosofie. Net zoals de familie Malysse delen we een lange traditie van
familiaal & internationaal ondernemen met lokale verankering. Differentiëren en die
activiteiten verder uitbouwen, maakt deel uit van ons DNA. Dit is in het verleden ook
al succesvol gebleken. Zo is uit onze waterbehandelingsactiviteiten met Pollet Water
Group 15 jaar geleden de Pollet Pool Group ontstaan. Die groep van
distributiepunten & fabrikanten richt zich op de markt van de professionele
zwembadbouwer. Op vandaag heeft Pollet Water Group een medische cel met 2
wereldspelers die actief zijn in de waterbehandeling voor nierdialyse (de Duitse
firma’s DWA & Herco). We investeerden ook in NephroFlow, een bedrijf uit het
imec.istart programma die software ontwikkelt voor digitale procesoptimalisatie
binnen dialysecentra. De overname van Sterima is voor ons het startschot om met
Pollet Medical Group een stevige medische poot uit te bouwen. We zijn er dan ook
van overtuigd dat het Sterima-team met haar kennis & geschiedenis een grote
meerwaarde zal bieden voor ons verhaal.”
Danny De Roeck, CEO van Sterima: “We zijn verheugd om deze overname aan te
kondigen. Sterima komt opnieuw terecht in een familiale groep met mooie

toekomstperspectieven. Dit vergroot onze draagkracht op internationaal vlak. Sterima
zal zeker een voortrekkersrol spelen binnen de medische activiteiten van de Pollet
Group.”
Sterima komt voor 100% in handen van de familie Pollet. Malysse (Textile &
Logistics) blijft onder het aandeelhouderschap van de familie Malysse. Beide
bedrijven varen in de toekomst een onafhankelijke koers.
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