
 
 

CryoTherapeutics ontvangt bijkomende financiering van € 12,3 miljoen en start een 
nieuwe klinische studie  
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CryoTherapeutics, dat zich richt op de ontwikkeling, het aantonen van klinisch voordeel en het in een 
vroeg stadium op de markt brengen van een eigen cryotherapiesysteem voor gebruik bij de 
behandeling van coronaire hartziekte die hartaanvallen veroorzaakt, maakt vandaag bekend dat het € 
12,3 miljoen aan aanvullende financiering heeft ontvangen. De opbrengst zal worden gebruikt om een 
nieuwe klinische studie te starten en de ontwikkeling van de volgende generatie cryotherapiesysteem 
voor commerciële lancering te ondersteunen. Bovendien zal de financiering de Vennootschap in staat 
stellen om verder gebruik te maken van het rijke lokale ecosysteem van talent in het Waalse Gewest 
bij het verder uitbouwen van haar team en samenwerkingen met lokale partners bij de ontwikkeling 
van haar technologie.  
 
Deelnemers aan de financiering waren de Belgische publieke investeerder Noshaq, bestaande 
investeerders waaronder Peppermint Venture Partners, NRW.Bank, Creathor Ventures, High-Tech 
Gruenderfonds, KfW, Getz, en een nieuwe investeerder Yellowstone Holding. De nieuwe financiering 
omvat zowel eigen vermogen als niet-dilutieve kasvoorschotten van het Waalse Gewest (DG06). 
 
"We gaan een zeer opwindende fase in voor ons bedrijf en de ontwikkeling van dit volledig nieuwe 
domein van het lokaliseren en behandelen van ontstekingsziekten in de kransslagaders die leiden tot 
hartaanvallen," zegt John Yianni, CEO van CryoTherapeutics. "Recente baanbrekende klinische studies 
die gebruik maken van beeldvormingstechnologieën om ontstoken atherosclerotische plaque te 
lokaliseren, maken het ons nu mogelijk om ons te richten op gebieden in de kransslagaders die kunnen 
worden behandeld om toekomstige hartaanvallen te voorkomen. We beginnen nu met onze eerste 
klinische studie gericht op de behandeling van deze ziekte en ik ben erg blij met de extra 
financieringssteun van onze bestaande investeerders en het Waalse Gewest die ons in staat stelt deze 
plannen voort te zetten. Ik ben ook verheugd om onze nieuwe investeerder Yellowstone te 
verwelkomen en ik kijk ernaar uit om nauw met hen samen te werken bij de ontwikkeling van onze 
activiteiten en onze aanwezigheid op de Aziatisch-Pacifische markten, waar zij over een aanzienlijke 
infrastructuur beschikken om ons te ondersteunen". 
 
Alfred Wong, die als vertegenwoordiger van Yellowstone toetreedt tot de Raad van Bestuur van 
CryoTherapeutics, verklaarde: "Wij zijn zeer verheugd aandeelhouder van CryoTherapeutics te worden 
en de voortdurende ontwikkeling van deze baanbrekende technologie te ondersteunen. Wij geloven 
dat de technologie een belangrijke impact en voordeel zal hebben voor de preventie van hartaanvallen 
en kijken uit naar de commercialisering ervan in de nabije toekomst." 
 
Eric Brandt van Noshaq merkte op "deze extra fondsenwerving bevestigt de relevantie van deze 
baanbrekende technologie en het harde werk van het team. Met deze laatste financieringsronde 
bevestigt Noshaq haar steun voor CryoTherapeutics en haar bereidheid om het bedrijf te begeleiden 
door het klinische traject. We zijn verheugd CryoTherapeutics binnen ons cardiosvaculaire medtech 
ecosysteem te hebben." 
 



 
 
Joachim Rautter, managing partner van Peppermint Venture Partner vult aan "we zijn blij dat we het 
bedrijf verder kunnen ondersteunen in deze nieuwe financieringsronde om de klinische proof-of-
concept mogelijk te maken voor deze opwindende technologie die disruptief zou kunnen zijn in de 
manier waarop we kwetsbare plaques in de toekomst behandelen." 
 
 

Over CryoTherapeutics  

CryoTherapeutics werd in december 2009 in Duitsland opgericht door een team van seriële 
ondernemers uit het VK, de VS en Canada met initiële startfinanciering door High-Tech Gründerfonds, 
de oprichters en particuliere investeerders. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling, het aantonen van 
klinisch voordeel en het in een vroeg stadium op de markt brengen van cryotherapiesystemen voor de 
behandeling van coronaire plaque. De veiligheid en doeltreffendheid van cryo-energie in het 
cardiovasculaire systeem zijn aangetoond en CryoTherapeutics is van plan de voordelen van cryo-
energie uit te breiden tot het probleem van zieke kransslagaders. 

De technologie van de onderneming bestaat uit een intravasculaire katheter die aan het uiteinde 
temperaturen onder nul kan afgeven om ontstoken gebieden van de kransslagader te behandelen met 
het oog op het stabiliseren van laesies die anders zouden kunnen scheuren en een hartaanval zouden 
kunnen veroorzaken. 

CryoTherapeutics is sinds 2019 gevestigd in Awans (Luik). 

Over Yellowstone Holding AG 

Yellowstone Holding AG ('Yellowstone') is een Zwitserse investeringsmaatschappij met een sterk en 
uitgebreid netwerk in Azië, die zich richt op Europese med-tech startups met baanbrekende innovatie. 
Yellowstone is gepositioneerd als een strategische investeerder, met als doel het overbruggen en 
integreren van portfolio bedrijven met supply chains en resources tussen de EU, Zwitserland en Azië. 

Over Noshaq 

Noshaq is een institutioneel beleggingsfonds met een portefeuille van 470 ondernemingen, waarvan 
80 in de biowetenschappen, en een totaal van 800 miljoen euro onder beheer. Noshaq is de 
financiële referentiepartner voor de oprichting en ontwikkeling van life sciences bedrijven met een 
sterk groeipotentieel in de Luikse regio. Noshaq investeert rechtstreeks en ook via gespecialiseerde 
partnerfondsen in België en Europa.  

Over Peppermint Venture Partners 

Peppermint Venture Partners (PVP) is een private durfkapitaalvennootschap gevestigd in Berlijn, 
Duitsland, die zich toelegt op het ondersteunen van uitmuntende ondernemers en innovatieve 
wetenschappers bij het transformeren van de gezondheidszorg. PVP investeert in bedrijven in de 
gezondheidszorg langs het continuüm van zorg met een focus op disruptieve innovaties in 
leeftijdsgerelateerde chronische ziekten.  

 



 
 

Over High-Tech Gründerfonds 

High-Tech Gründerfonds (HTGF) is een zaaikapitaalinvesteerder die high-potential, tech-gedreven 

start-ups financiert. Met een totaal investeringsvolume van ongeveer 900 miljoen euro, verdeeld 

over drie fondsen en een internationaal netwerk van partners, heeft HTGF sinds 2005 al meer dan 

650 startende ondernemingen helpen ontstaan. Gedreven door hun expertise, ondernemingszin en 

passie helpt het team van ervaren investeringsmanagers en startup-experts de ontwikkeling van 

jonge bedrijven te begeleiden. De focus van HTGF ligt op hoogtechnologische start-ups op het gebied 

van digitale technologie, industriële technologie, biowetenschappen, chemie en aanverwante 

bedrijfsgebieden. Tot nu toe hebben externe investeerders meer dan 4 miljard euro in de HTGF-

portefeuille geïnjecteerd via meer dan 1.800 opvolgingsfinancieringsrondes. HTGF heeft ook met 

succes belangen in meer dan 150 ondernemingen verkocht. 

Investeerders in dit publiek-private partnerschap zijn onder meer het federale ministerie van 

Economische Zaken en Klimaatactie, KfW Capital en Fraunhofer-Gesellschaft e.V., alsook de 

ondernemingen ALTANA, BASF, BAYER, B.Braun, Boehringer Ingelheim, Robert Bosch, BÜFA, CEWE, 

Deutsche Bank, Deutsche Post DHL, Dräger, 1+1 AG, EVONIK, EWE AG, FOND OF, Haniel, Hettich, 

Knauf, Körber, LANXESS, media + more venture Beteiligungs GmbH & Co. KG, PHOENIX CONTACT, 

QIAGEN, RWE Generation SE, SAP, Schufa, Schwarz Gruppe, STIHL, Thüga, Vector Informatik, 

WACKER en Wilh. Werhahn KG. 

 

www.htgf.de/en  
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