
 

  

  
 

Vrijdag 8 april 2016 

Geodynamics en Sofindev sluiten partnership ter ondersteuning van de  

verdere internationale groei van Geodynamics 

Met het oog op de versterking van haar internationale groei, hebben Stijn Stragier en Peter 

Vermeesch, managers en aandeelhouders van Geodynamics, een overeenkomst bereikt met Sofindev 

voor een instap in het kapitaal van de groep. Naar aanleiding van deze transactie, wordt Sofindev IV 

meerderheidsaandeelhouder van Geodynamics. Stijn Stragier en Peter Vermeesch behouden samen 

een aanzienlijk minderheidsbelang in Geodynamics en behouden de operationele leiding. 

Met de instap van Sofindev halen Stijn Stragier en Peter Vermeesch een sterke financiële en 

strategische partner aan boord. Dit zal Geodynamics toelaten om de sterke groei van haar 

activiteiten, in het bijzonder haar uniek aanbod van geolocalisatie-gebaseerde software-oplossingen 

voor tijdsregistratie te versnellen, zowel in haar thuismarkt België als op internationaal vlak.  

Stijn Stragier en Peter Vermeesch, beiden gedelegeerd bestuurder Geodynamics:  

“De instap van Sofindev in ons kapitaal is een volgende mijlpaal in de groei en ontwikkeling van 

Geodynamics. Met Sofindev halen we een partner aan boord die dezelfde no-nonsense mentaliteit 

heeft als ons team en een instelling en toekomstvisie die perfect aansluiten bij de huidige noden en 

ambities van ons bedrijf. 12 jaar na de oprichting van Geodynamics hebben we een sterke positie 

verworven in de Belgische markt. Nu staan we voor de uitdaging om ons activiteitenterrein verder 

uit te breiden en te internationaliseren. Met de inbreng van Sofindev zijn we gewapend om onze 

marktpositie in België verder te verstevigen en ons platform internationaal te ontwikkelen.” 

 

(Foto: Filip Van Loock) 



 

  

  
 
Jan Camerlynck, Partner Sofindev:  

“Wij zijn sterk onder de indruk van de kwaliteit van het team van Geodynamics dat van het 

Intellitracer platform de onbetwiste marktleider gemaakt heeft in de markt van 

geolocalisatiesoftware voor registratie van mobiele medewerkers en voertuigen. Stijn en Peter 

hebben ervoor gekozen om een partnership aan te gaan met Sofindev omdat zij overtuigd zijn dat ze 

zo sterker gewapend zullen zijn om het enorme groeipotentieel van Geodynamics verder te 

ontwikkelen, zowel in België als internationaal. Wij zijn zeer verheugd om de groeistrategie van 

Geodynamics mee te kunnen begeleiden in deze veelbelovende sector.”  

Geodynamics werd bij deze transactie geadviseerd door Astrea. Sofindev werd geadviseerd door 

Deloitte Transaction Services en Stibbe. 

Over Geodynamics 

Geodynamics, met hoofdzetel te Kortrijk en opgericht in 2004, is  een toonaangevend bedrijf 

gespecialiseerd in het ontwikkelen van locatie-gebaseerde software oplossingen. Geodynamics heeft 

reeds 26.000 voertuigen bij 2.400 klanten uitgerust met kwaliteitsvolle internet-gebaseerde 

oplossingen (zoals track & trace en tijdsregistratie) voor specifieke bedrijfsnoden met betrekking tot 

mobiele toepassingen, mobiele medewerkers en voertuigen. Geodynamics doet dit voor allerlei 

sectoren met mobiele medewerkers, zoals o.a. de bouwsector, installatiebedrijven, servicebedrijven, 

industrie, overheid en transportbedrijven. Deze markten worden gekenmerkt door wettelijke 

bepalingen en cao’s (zoals mobiliteitsvergoeding, aanwezigheidsregistratie bouw en checkin@work) 

die Geodynamics moeiteloos verwerkt in haar toepassingen. 

Meer informatie vindt u op www.geodynamics.be 

Over Sofindev  

In 2016 bestaat Sofindev 25 jaar. Sofindev werd in 1991 opgericht door Sofina en Colruyt. Sinds het 

begin van de jaren negentig is Sofindev één van de belangrijkste investeringsfondsen die private 

equity verschaffen aan Belgische ondernemingen. In mei 2015 werd Sofindev IV opgericht als nieuw 

Belgisch private equity fonds, beheerd door het team dat ook de investeringen door Sofindev III heeft 

gerealiseerd en beheerd. Sofindev IV heeft een kapitaal van 107 MEUR ter beschikking om durfkapitaal 

te investeren in middelgrote Belgische ondernemingen met belangrijk groeipotentieel.  

De aandeelhouders van Sofindev IV zijn, naast de historische aandeelhouders van Sofindev (Sofina, de 

familie Colruyt en Colruyt Groep), een groep van Belgische investeerders, waaronder ook diverse 

ondernemers met wie Sofindev in het verleden een partnership is aangegaan. 

In mei 2015 heeft Sofindev IV een eerste investering gerealiseerd, in Fedrus Invest Groep, de Belgische 

marktleider in de groothandel en distributie van bouwspecialiteiten en dakmaterialen.  

In maart 2016 heeft Sofindev IV de tweede ronde van haar fundraising afgesloten op een totaal 

gecommitteerd kapitaal van 107 MEUR.  

Andere participaties van Sofindev zijn de dameskledingketens Cassis en Paprika, de 

dampkappenproducent Novy, leverancier van meubilair, visuele communicatie en technologie-

producten voor leeromgevingen i3 Group en Syx Automations Group, leverancier van software 

automatisatie oplossingen voor de recreatieve sector. 

 
Meer informatie vindt U op www.sofindev.be  

http://www.geodynamics.be/
http://www.sofindev.be/


 

  

  
 
Voor meer informatie: 

Geodynamics 

Stijn Stragier en Peter Vermeesch 

Dumolinlaan 9 

B-8500 Kortrijk 

Tel: +32 (0) 56 35 16 36 

Sofindev Management 

Jan Camerlynck 

"Green Square", Lambroekstraat 5 D 

B-1831 Diegem 

Tel: +32 (0)2 720 70 07 


