Sofindev verkoopt haar participatie in GeoDynamics, een leidend softwarebedrijf
gespecialiseerd in locatie-gebaseerde SaaS softwareoplossingen voor mobiele
medewerkers, aan IK Investment Partners
12 November 2020
Diegem, 12 November, 2020 – Na een zeer succesvol partnership met Peter Vermeesch en Stijn Stragier,
oprichters en zaakvoerders, en het volledige team van GeoDynamics, is Sofindev verheugd de verkoop aan te
kondigen van haar belang in GeoDynamics aan IK Investment Partners. GeoDynamics is een leidende SaaS
speler gespecialiseerd in locatie-gebaseerde software oplossingen voor mobiele medewerkers. Er worden
geen financiële gegevens van de transactie bekend gemaakt.
GeoDynamics werd opgericht in 2004 en is gevestigd in Kortrijk, België. De software oplossingen van
GeoDynamics worden gebruikt door meer dan 2,700 klanten voornamelijk in de bouwsector, bij nutsbedrijven,
technische en industriële dienstverleners en lokale overheden. Het intern ontwikkelde cloud-gebaseerde
software platform laat de klanten toe om hun vloot bedrijfsvoertuigen in real-time te beheren en het
tijdsgebruik en activiteiten van hun mobiele medewerkers te registreren en te gebruiken voor loonverwerking
en kostcalculatie.
IK zal een meerderheidsbelang verwerven van Sofindev en het management team, geleid door de oprichters
en zaakvoerders, Peter Vermeesch en Stijn Stragier. Na de transactie zal de onderneming nog steeds geleid
worden door de beide oprichters die herinvesteren samen met IK.
Voor Sofindev betekent deze verkoop van GeoDynamics een tweede zeer succesvolle exit van een participatie
uit het Sofindev IV fonds, na de verkoop van haar belang in House of Talents in februari 2019. Sinds de
investering in GeoDynamics in April 2016, heeft de onderneming jaarlijks dubbelcijferige omzetgroei
gerealiseerd en haar EBITDA meer dan verdubbeld.
Peter Vermeesch en Stijn Stragier, zaakvoerders en oprichters van GeoDynamics: “We zijn heel enthousiast
om te partneren met IK in onze ambitie om GeoDynamics verder te ontwikkelen buiten onze thuismarkt België
met onze innovatieve oplossingen voor KMO’s met mobiele medewerkers en lichte bedrijfsvoertuigen. Met
hun sterke track record en aanwezigheid in onze kernmarkt België, hebben we het volste vertrouwen dat we
het juiste team hebben om onze groei verder te zetten. We zijn ook Sofindev heel dankbaar voor hun
ondersteuning in de voorbije vier jaar.”
Sander van Vreumingen, Partner bij IK Investment Partners en adviseur van het IK SC II Fund: “GeoDynamics
biedt een unieke propositie, in het bijzonder aan kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de
bouwsector, nutsbedrijven en technische dienstverleners die de efficiëntie van hun mobiele medewerkers
willen optimiseren o.m. dankzij de mogelijkheid om deze software te integreren met hun bestaande systemen.
We geloven dat er een enorm potentieel is voor GeoDynamics om hun succes in België te repliceren in andere
nabijgelegen regio’s en markten en kijken ernaar uit om samen te werken met Peter en Stijn om deze ambitie
te realiseren.”
Jan Camerlynck en Eric Van Droogenbroeck, Managing Partners bij Sofindev: “We zijn bijzonder fier dat we
GeoDynamics sinds 2016 hebben kunnen ondersteunen in een partnership met Peter en Stijn. Ze hebben een
geweldige job gedaan, samen met hun team, om van GeoDynamics dé leidende speler te maken met een

werkelijk unieke SaaS software oplossing voor het beheer van mobiele medewerkers. Nu het bedrijf de schaal
bereikt heeft om uit te breiden naar nieuwe markten is het het geschikte moment om een nieuwe partner aan
boord te halen en we wensen hen alle succes toe samen met IK.”

Partijen betrokken bij de transactie
Adviseurs van GeoDynamics:
M&A: EY M&A Advisory, Financiële en Fiscale VDD: Deloitte M&A Transaction Services, Juridisch: Stibbe
Adviseurs van IK:
Financiële en Fiscale DD: EY Transaction Advisory Services, Juridisch: Allen & Overy, Commerciële DD: Roland
Berger, M&A: Kumulus, Technologie DD: EY Parthenon, Juridisch (Financiering IK): Clifford Chance, Juridisch
(Financieringspartner): White & Case

Over IK Investment Partners
IK Investment Partners (“IK”) is een Pan-Europese private equity speler gefocust op investeringen in de
Benelux, DACH, Frankrijk, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Sinds 1989 heeft IK meer dan €13 miljard
kapitaal opgehaald en geïnvesteerd in meer dan 135 Europese bedrijven. IK fondsen ondersteunen bedrijven
met een sterk onderliggend potentieel, in partnership met management teams en investeerders om robuste,
goed gepositioneerde bedrijven te creëren met excellente lange termijn vooruitzichten.
Voor meer informatie, bezoek: www.ikinvest.com
Over Sofindev
Sofindev is een leidende onafhankelijke private equity speler, gespecialiseerd in buyouts en groeikapitaal voor
kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux. Sofindev werd opgericht in 1991 door Sofina en Colruyt, twee
prominente familiaal gecontroleerde beursgenoteerde groepen. In de voorbije jaren is Sofindev geëvolueerd
naar een volledig onafhankelijk investeringsteam en mag ze een brede groep van gerespecteerde families en
institutionele investeerders tot haar investeerdersbasis rekenen. Tot die investeerders behoren ook
ondernemers en eigenaars van familiale bedrijven waarin Sofindev in het verleden in heeft geïnvesteerd.
De Sofindev fondsen hebben in totaal voor meer dan €300 miljoen geïnvesteerd in meer dan 50 kleine en
middelgrote bedrijven. Op dit moment beheert het Sofindev Management team het Sofindev IV fonds (°2015)
met toegezegd kapitaal van €107 miljoen en het Sofindev V fonds (°December 2019), met toegezegd kapitaal
van €170 miljoen. Sofindev investeert kapitaal in succesvolle Benelux-gebaseerde kleine en middelgrote
bedrijven, in partnership met de ondernemers en management teams van deze ondernemingen, om hun
toekomstige groei te ondersteunen.
Voor meer informatie, bezoek onze website: www.sofindev.com.

Sofindev Management NV
Lambroekstraat 5D
B-1831 Diegem
+32 2 720 70 07

sofindev.com

