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Antwerpen, 5 juli 2017,17:15 CET (embargo) 

 

Innovator van de digitale werkplek RES overgenomen door 
Ivanti  
 

RES Software, een bedrijf gespecialiseerd in de optimalisatie van de digitale werkplek met focus op 

een gecontroleerde, beveiligde en gepersonaliseerde desktop-omgeving en identiteitsbeheer, heeft 

een overeenkomst getekend met het Amerikaanse Ivanti, een mondiale leider op het gebied van 

integratie en IT-beheer van de digitale werkplek.  

 
RES Software (www.res.com) werd in 1999 opgericht in Den Bosch (Nederland) en groeide uit van start-

up tot wereldspeler op het vlak van desktopmanagement. Via zijn geconvergeerd platform speelt RES in 

op beheer van de gebruikersomgeving en de identiteit in fysieke, virtuele en cloud-omgevingen. De kracht 

van RES om op grote schaal gebruikersaccounts te beheren in combinatie met de procesautomatisering 

van Ivanti, zal IT-teams helpen bij een doeltreffende automatisering van on- en off-boardingsprocessen.  

 
Sinds de initiële investering van Gimv in het voorjaar van 2010 kende RES een snelle groei in Europa en 

later ook in Noord-Amerika. Terzelfdertijd nam de klantenbasis fors toe en verdrievoudigde de omzet. 

Momenteel is RES met een team van meer dan 250 werknemers actief in 27 landen, die wereldwijd circa 

2500 klanten bedienen. De overname door Ivanti moet het bedrijf in staat stellen zijn 

automatiseringscapaciteiten uit te breiden naar meer toepassingen, platformen en databases. 

 
“We zijn Gimv dankbaar voor het waardevolle en professionele partnerschap, niet alleen omwille van de 

financiering, maar ook voor hun expertise wat ons in staat stelde om uit te groeien tot een internationale 

softwarespeler,” zegt Bob Janssen, oprichter en CTO van RES. “Vandaag kijken we ernaar uit om hier een 

nieuw vervolg aan te geven binnen de Ivanti-organisatie.” 

 
Elderd Land, Partner bij Gimv en lid van de raad van commissarissen bij RES, vult aan: “Van origine een 

Nederlands bedrijf heeft RES zich ontwikkeld tot een mondiale speler dankzij zijn superieure technologie 

en visionair managementteam. We zijn trots dat we deel hebben mogen uitmaken van dit succesvolle 

internationale groeiverhaal en willen het RES-team bedanken voor de geweldige samenwerking 

gedurende de afgelopen jaren.” 

 
De transactie zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond. Over de volledige looptijd van zeven 

jaar heeft deze investering een rendement opgeleverd in lijn met het langetermijngemiddelde van Gimv, 

zonder noemenswaardige impact op het eigen vermogen per 31 maart 2017. Over deze transactie worden 

geen verdere details bekendgemaakt. 

 
Voor meer informatie verwijzen we naar het persbericht van het bedrijf: 
https://www.ivanti.com/company/press-releases/2017/ivanti-acquires-res 
  

http://www.res.com/
https://www.ivanti.com/company/press-releases/2017/ivanti-acquires-res
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OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met 37 jaar ervaring in private equity en venture capital. Gimv is 

genoteerd op Euronext Brussel en heeft momenteel ongeveer 1,6 miljard euro (inclusief co-investeringspartnerships) 

aan investeringen in circa 50 portefeuillebedrijven. 

 

Als erkende marktleider in geselecteerde investeringsplatformen investeert Gimv in ondernemende en innovatieve 

bedrijven met een sterk groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier 

investeringsplatformen van Gimv zijn: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk 

van deze platformen werkt met een ervaren en toegewijd team in de thuismarkten van Gimv – de Benelux, Frankrijk en 

Duitsland – en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen. 

 

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.  

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

 

Elderd Land, Partner Gimv en Bestuurder  RES Software 

T +31 70 3 618 618 – elderd.land@gimv.com 
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