
 
 

 

 

Vrijdag 6 juli 2018  

Sofindev stapt in het kapitaal van Companyweb  

 

Sofindev stapt via haar fonds Sofindev IV in het kapitaal van Companyweb, waarin het een substantieel 
minderheidsbelang verwerft. De oprichters en zaakvoerders van Companyweb, Ilse Getteman en Patrick 
De Smet halen met Sofindev een sterke partner aan boord die de verdere groei van Companyweb zal 
ondersteunen. 
 
De voorbije jaren is Companyweb uitgegroeid tot de meest geconsulteerde bedrijfsgegevensdatabank van 
België. Via het partnership met Sofindev bereidt Companyweb zich voor om de komende jaren verder te 
groeien als gespecialiseerde online leverancier van handels -en bedrijfsinformatie. Companyweb heeft 
inmiddels talloze bedrijven weten te overtuigen van haar kwalitatief aanbod aan handels- en 
bedrijfsinformatie en dat tegen onklopbare voorwaarden. Uniek daarbij is de jaarlijkse abonnements-
formule waarbij haar klanten zo goed als onbeperkte toegang krijgen tot deze database met kerncijfers en 
gegevens van alle Belgische bedrijven.  
 
Companyweb geeft haar klanten via haar beveiligde website www.companyweb.be (en via een mobiele 
app) op een éénvoudige en duidelijke manier inzage in de kredietwaardigheid, overlevingskansen, 
betalingscapaciteit, winstgevendheid, stabiliteit en andere sleutelfactoren van elk bedrijf in België. Dankzij 
deze schat aan informatie biedt ze haar klanten de tools om zelf een bedrijf – klant, prospect, leverancier, 
concurrent - te beoordelen, en effectief te weten met wie ze zaken doen en met wie ze beter geen zaken 
doen.  
  
Als officieel leverancier van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Instituut van de Accountants 
en Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), 
levert Companyweb de meest recente en accurate bedrijfsinformatie die er op de markt te krijgen is. 
Behalve informatie over de financiële gezondheid van klanten en leveranciers legt Companyweb de 
volledige financiële en juridische situatie van Belgische bedrijven en bedrijfsleiders bloot. Verder biedt 
Companyweb haar klanten de mogelijkheid om eenvoudig, snel en efficiënt hun klantenportefeuille door 
te lichten, maar ook om doelgericht te prospecteren op basis van regio, activiteit, kredietwaardigheid of 
andere factoren.  
 
Iedereen kan met Companyweb aan de slag, zowel de algemene directie als de verkoops- boekhoud- en 
marketingafdeling. En dankzij de eenvoudige integratie met tal van ERP en boekhoudpakketten, kunnen 
haar klanten met een druk op de knop automatisch de link leggen met de Companyweb databank en hun 
boekhoudsoftware nog efficiënter gebruiken. Tenslotte biedt Companyweb vergelijkbare bedrijfs -en 
handelsinformatie aan over buitenlandse ondernemingen in diverse Europese landen. 
 
Ilse Getteman en Patrick De Smet, huidige aandeelhouders van Companyweb, wensten een partner aan te 
trekken die de continuïteit kan verzekeren en de verdere groei kan ondersteunen. Beide zaakvoerders 
blijven ook na de instap van Sofindev belangrijke mede-aandeelhouder en verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding.  

http://sofindev.be/
http://www.companyweb.be/


 
 

 
Sofindev is een gevestigde waarde in de Belgische private equity wereld, die reeds meer dan een 
kwarteeuw investeert in kleine en middelgrote ondernemingen met het oog op verdere groei en 
professionalisering. In 2015 werd een nieuw Sofindev fonds opgericht, Sofindev IV. Companyweb is de 
zesde participatie van Sofindev IV, naast Fedrus International (productie en handel van gespecialiseerde 
bouwmaterialen voor dak en gevel), Geodynamics (fleet management en tijdsregistratie software voor 
mobiele medewerkers), Novy (dampkappen), House of Talents (HR diensten voor knelpuntberoepen) en 
Group Claes (gespecialiseerde groothandel naar de voedingskleinhandel en voedselverwerkende sector).  
 
Forsite en Stibbe traden op als adviseur van Companyweb. Sofindev werd geadviseerd door VMB en Argo 
Law.  
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