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ING België investeert in Management Buy-Out van IT dienstverlener AXI
AXI (www.axi.be) is in België en Nederland actief op het vlak van bedrijfskritische software
oplossingen en hoge beschikbaarheid services voor de sectoren retail, health en public. Het bedrijf
ontstond in 1985 uit een management buy-out bij de informaticadiensten van de
werkgeversorganisatie VEV (het huidige VOKA) Om de groei en de herschikking van de toenmalige
aandeelhoudersstructuur te financieren volgde in 1999 de intrede van twee financiële partners:
Lessius (BE) en AlpInvest (NL). Sindsdien is AXI, onder leiding van Patrick Viérin, uitgegroeid tot een
organisatie met 230 medewerkers in België (Willebroek) en Nederland (Breda). De gezamenlijke
omzet in 2007 wordt geraamd op € 38 miljoen.
De oprichters vonden het essentieel dat de werking naar de klanten toe onveranderd verder gezet
kon worden. Daarom deze MBO door 5 bestaande managers die reeds lange tijd binnen AXI op
senior posities werkzaam zijn. Recentelijk hebben zij samen met ING Corporate Investments en een
grote groep AXI medewerkers alle aandelen van het bedrijf verworven. Het nieuwe directie team van
AXI bestaat uit Paul Peeters (voorzitter), Hans Mestrom, Dirk Noens, Michel Ballière en Lieven
Duyver.
ING België wordt nu de nieuwe financiële partner van AXI. De bank investeert sinds 10 jaar in
middelgrote beloftevolle bedrijven België en Frankrijk en beheert een portefeuille van 23 Participaties.
"Met onze financiële participatie zullen we de gezonde groei van AXI ondersteunen. Het bedrijf
beschikt over een ondernemend en ervaren management. We geloven in de strategie van het
management team van AXI dat sector- en organisatiespecifieke oplossingen levert aan middelgrote en
grote organisaties," stelt Tom Bousmans, Investment Manager bij ING Corporate Investments.
Patrick Viérin en Paul Peeters stellen: “Met deze management buy-out treedt AXI in een nieuw
tijdperk, gebaseerd op continuïteit in het belang van alle stakeholders, niet in het minst het personeel
en de klanten”.
Geert Costers, partner Lessius, vult aan: “Dankzij de procedure van een controlled auction, werden de
belangen van de verkopende aandeelhouders in deze MBO-transactie optimaal behartigd”.
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