Antwerpen, 25 oktober 2016, 07:30 CET (embargo)

Gimv investeert in de volgende groeifase van MEGA International,
een toonaangevende leverancier van software voor bedrijfs- en ITtransformaties
Gimv verwerft een aandeel van 40% in MEGA International, een toonaangevende internationale
leverancier van software en adviesdiensten, die bedrijven helpt de flexibiliteit van hun activiteiten
en IT-systemen te verbeteren om te innoveren in deze digitale wereld. De andere aandeelhouders
zijn Lucio de Risi (oprichter/CEO) en het managementteam van MEGA International. Het aanbod
van MEGA wordt al jarenlang gewaardeerd door klanten en prominente analisten in de sector van
de

enterprise

architecture

(EA),

het

IT-portfoliomanagement

(ITPM),

de

analyse

van

bedrijfsprocessen (BPA) en governance, risico en compliance (GRC). In de komende jaren zal de
1

nadruk worden gelegd op het versnellen van de groei in de Verenigde Staten, de SaaS transformatie die momenteel aan de gang is en heeft MEGA de ambitie zijn productaanbod aan te
bieden aan een breder doelpubliek.
MEGA International (www.mega.com) is een internationaal softwarebedrijf dat ondernemingen helpt de
complexiteit van hun organisatie te beheren door hen een interactief beeld van hun activiteiten te geven. In
het snelle en ontwrichtende ondernemingsklimaat van vandaag moeten organisaties toekomstgericht en
flexibel zijn om zich aan te passen aan snel veranderende marktomstandigheden, technologieën en
reglementering. Dankzij de geïntegreerde set softwareoplossingen (HOPEX) en de adviesdiensten van
MEGA International kunnen IT-departementen en/of managers het inzicht en de informatie krijgen die ze
nodig hebben om de juiste keuzes te maken voor een doeltreffend beheer en een juist evenwicht te vinden
tussen innovatie, kostenoptimalisatie en risicobeheer met betrekking tot hun IT-strategieën en digitale
transformatieprogramma's. MEGA is internationaal actief met acht kantoren wereldwijd (Parijs
(hoofdkantoor), Londen, Berlijn, Milaan, Boston, Mexico, Casablanca en Singapore). Bovendien werkt het
bedrijf samen met 25 zakenpartners over de hele wereld. De klanten van het bedrijf zijn meestal grote,
complexe – vaak internationale – bedrijven en overheidsorganisaties, bv. Fannie Mae, Crédit Agricole,
UniCredit, Nissan, Eurocontrol, United States Department of Agriculture, SBB CFF, P&G, Gilead en
Colruyt. Vorig jaar realiseerde MEGA International met bijna 300 werknemers een omzet van 43 miljoen
euro.
De investering van Gimv biedt gedeeltelijke liquiditeit voor de oorspronkelijke aandeelhouders en bereidt
het bedrijf voor op de volgende fase van zijn ontwikkeling. Het is de ambitie om in de komende drie jaar (i)
de groei bij de bestaande klanten te bevorderen en nieuwe klanten aan te trekken, (ii) een uitstekend
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SaaS: Software as a Service
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track-record uit te bouwen bij de reeds ingezette transitie naar een SaaS-aanbod, en (iii) zijn software te
gebruiken voor meer toepassingen bij een nog breder publiek.
Gimv’s Smart Industries-platform richt zich op innovatieve bedrijven met sterke technologische expertise
en met hoofdkantoor in de Benelux, Frankrijk en de DACH-regio. In de afgelopen jaren heeft het team een
succesvolle staat van dienst uitgebouwd in de volgende sectoren: ICT, 'engineered products' en 'advanced
manufacturing'.
Tom Van de Voorde, partner in het Smart Industries-platform van Gimv: "Globalisering, digitalisering,
consolidatie en reglementering zorgen ervoor dat grote ondernemingen een duidelijk beeld moeten
hebben van hun IT-systemen en die systemen ook moeten kunnen beheren. De directie en het team van
MEGA beschikken over de visie en de jarenlange ervaring om waarde te creëren voor hun klanten door in
te spelen op hun behoeften en hun concurrentiepositie te versterken. We zijn verheugd dat we deel mogen
uitmaken van dit partnership."
Lucio de Risi, CEO en oprichter van MEGA International: "Ik ben heel enthousiast over dit partnership en
ik geloof dat Gimv heel wat meerwaarde kan bieden door hun software-expertise en hun ervaring in het
begeleiden van ambitieuze ondernemers bij hun internationale groei."
Er worden geen verdere financiële details over de transactie bekendgemaakt.
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OVER GIMV
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity en venture
capital. Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel. Gimv beheert ongeveer 1,8 miljard EUR (inclusief coinvesteringspartnerships) aan investeringen in 50 portefeuillebedrijven.
Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende
bedrijven met een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier
investeringsplatformen zijn: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze
platformen werkt met een bekwaam en toegewijd team in de thuismarkt van Gimv (Benelux, Frankrijk en Duitsland) en
kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen.
Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.

OVER MEGA INTERNATIONAL
MEGA International is een internationaal softwarebedrijf dat ondernemingen helpt bij het beheer van de complexiteit van
hun activiteiten door hen een interactief beeld van die activiteiten te geven. Managers krijgen het inzicht en de
informatie die ze nodig hebben om de juiste keuzes te maken voor een doeltreffend beheer en een juist evenwicht
tussen innovatie, kostenoptimalisatie en risicobeheer te vinden. Dankzij de HOPEX-software en de MEGAadviesdiensten kunnen bedrijven de flexibiliteit van hun activiteiten en IT-systemen in het ontwrichtende
ondernemingsklimaat van vandaag verbeteren.
Meer informatie over MEGA vindt u op www.mega.com

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Tom Van de Voorde, Partner binnen het Smart Industries platform van Gimv
T +32 3 290 21 17 – tom.vandevoorde@gimv.com
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com
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