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Gimv wordt referentieaandeelhouder van ProxiAD Group 
 

Gimv investeert in ProxiAD (www.proxiad.com), een Frans IT-engineeringbedrijf dat zich 
toelegt op nieuwe objecttechnologieën en informatiesystemen voor besluitvorming.  

Door deze investering, die plaatsheeft in het kader van het vertrek van twee van de drie stichters-
bedrijfsleiders, wordt Gimv hoofdaandeelhouder van de onderneming naast de heren Eric Rozanès 
en Stéphane Lévy, twee erkende professionals in de wereld van de IT-dienstverlening. Zij nemen 
de operationele leiding van de groep in handen en investeren zelf ook een aanzienlijk bedrag. 
Raymond Vens, één van de drie oprichters van de onderneming, blijft actief als aandeelhouder en 
lid van het Toezichtsraad. Financieel investeerder UI Gestion trekt zich bij deze gelegenheid 
volledig terug. 

ProxiAD, opgericht in 1997, is een IT-engineeringbedrijf gespecialiseerd in nieuwe 
objecttechnologieën en informatiesystemen voor besluitvorming. Het is sterk vertegenwoordigd in 
de sectoren "Retailbank / Verzekeringen" en "Distributie". De onderneming behaalde in 2012 een 
omzet van 31 miljoen euro. Ze telt meer dan 500 werknemers en zet een van de beste 
rentabiliteitscijfers in de sector neer.  

ProxiAD heeft een sterk groeipotentieel, voornamelijk wat betreft: 

 de uitbreiding van zijn aanwezigheid in Ile-de-France, waar 3/4 van de Franse IT-
dienstverleningsmarkt geconcentreerd is,  

 de verbreding van de dienstverlening van de groep (pool "Infrastructuren"),  

 de ontwikkeling van nieuwe klantsegmenten ("Telecommunicatie"). 

Bovendien heeft ProxiAD een aanzienlijk concurrentievoordeel door zijn servicecentra in 
verschillende regio’s van Frankrijk (in het noorden en het westen) en in Bulgarije (120 
werknemers), waardoor het technische bijstand van buitenaf kan bieden.  

Arnaud Leclercq, verantwoordelijk voor de activiteiten van Gimv in Frankrijk: "Gimv heeft als doel 
om via zijn Smart Industries platform te investeren in groeibedrijven die toegevoegde waarde 
creëren door innovatieve productie en diensten te voorzien van een betere productiviteit en 
intelligentie. ProxiAD Group is een zeer mooie onderneming, die onder impuls van haar oprichters 
van meet af aan een buitengewoon parcours heeft gevolgd. Gimv is blij dat het Stéphane Lévy en 
Eric Rozanès, twee erkende professionals in de Franse IT-dienstverleningsindustrie, kan helpen bij 
hun project om ProxiAD Group over te nemen en verder uit te bouwen." 

 

http://www.proxiad.com/
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Stéphane Lévy, voorzitter ProxiAD Group: "Wij zijn ontzettend blij met deze overname; ProxiAD is 
een prachtig bedrijf met kwaliteitsvolle medewerkers en een dienstverlenging die erkenning geniet 
en afgestemd is op de klantbehoeften. Door zijn regionale verankering bestrijkt het een groot deel 
van het nationale grondgebied."  

"Onze strategie voor de komende jaren berust op 3 grote pijlers: (i) de ontwikkeling van de regio 
Parijs, (ii) de ontwikkeling van de servicecentra in Rijsel, Rouen en Bulgarije en (iii) de ontwikkeling 
van de pool systeem- en netwerkinfrastructuur. Onze ambitie is om tussen dit en 5 jaar de omzet 
en het aantal consultants minstens te verdubbelen. We hebben er vertrouwen in dat we dit doel 
gaan bereiken", zegt Eric Rozanès, algemeen directeur ProxiAD. 
 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Arnaud Leclercq – Head of Gimv France 

T +33 1 58 36 45 62 – arnaud.leclercq@gimv.com 

Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

Over Gimv 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity en 

venture capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel. Gimv beheert  ongeveer 1,8 miljard EUR 

(inclusief fondsen van derden) aan investeringen in  85 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer 

dan 6 miljard EUR genereren en meer dan 28.000 professionals tewerkstellen.  

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: Consumer 2020, 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. 
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