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Het Vectis-team: Stefaan Van Quaethem, Walter Beyen, Lieven Coen en Alain Grillaert (vlnr).

MICHAEL SEPHIHA | Vandaag om 08:26

Het durﬀonds Vectis verwerft een minderheidsbelang in de West-Vlaamse ITdienstverlener ConXioN. Het is de laatste participatie van het derde Vectis-fonds, wiens
opvolger onlangs boven de doopvont werd gehouden.

C

onXioN begeleidt bedrijven in hun digitale transformatie en is gespecialiseerd in
IT-infrastructuur, cloudoplossingen, IT-beveiliging, oplossingen voor connectiviteit
& mobiliteit en softwaretoepassingen. Het bedrijf uit Deerlijk bedient KMO’s,
middelgrote en grote bedrijven, maar ook overheidsinstellingen. Het is goed voor
een omzet van meer dan 20 miljoen euro en telt een 100-tal medewerkers.

Om de groei van ConXioN te ondersteunen stapt investeerde Vectis aan boord. Het krjgt een
'substantiële' minderheid in handen. CEO en oprichter Chris Debyser blijft aan boord.

Voor Vectis is de investering in ConXioN de laatste van het derde fonds. Dat fonds had een
kapitaal van 45 miljoen en investeerde in totaal in een tiental bedrijven. Het verkocht al
sommige participaties, waaronder de ontwikkelaar van boekhoudsoftware Winbooks.
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Vectis lanceerde begin dit jaar met Vectis IV al een opvolger. Het haalde in dat kader 80
miljoen euro op. Het verse geld komt voor zo’n 30 procent van institutionele investeerders
en voor de rest van privé-aandeelhouders in totaal gaat het om meer dan 100 investeerders.
De publieke investeringsmaatschappij PMV en de VDK-bank legden opnieuw geld op tafel
en kregen het gezelschap van nieuwkomer BNP Paribas Fortis Private Equity.
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LEES VERDER
WEEKBOEK ONDERNEMEN

WEEKBOEK

Rush naar digitale snelwegen te land en in de lucht
STEFAAN MICHIELSEN , SENIOR WRITER

TECH

IBM pakt uit met nieuwe sprong in chiptechnologie
IBM kondigt de eerste technologie aan die chips van 2 nanometer maakt. Die chips kunnen tot 45 procent
sneller zijn dan de 'gewone' chips van 7 nanometer en tot 75 procent meer energie-e ciënt.
GESPONSORDE INHOUD

‘Wie niet mee is, verdwijnt. Wie panikeert ook.’
Waarom vormt de cloud zowel op korte als lange termijn een perfecte basis voor nieuwe technologie
en digitale transformatie?
ICT

Hasseltse gamingstudio LuGus verlooft zich met Amerikaanse droneholding
LuGus Studios is bekend voor zijn dronesimulaties voor gamers en echte piloten. Er is nu een
intentieverklaring ondertekend voor een overname door het Nasdaq-bedrijf Red Cat Holdings.
ICT

IT-groep Cegeka plukt vruchten van relance
In de jaarcijfers van de Hasseltse ICT-groep Cegeka is het ver zoeken naar sporen van de coronacrisis.
Meer nog, CEO Stijn Bijnens verwacht een digitale ‘renaissance’ in het postpandemietijdperk. Voor …
ENTERTAINMENT

Sony investeert in chatdienst Discord
Het Japanse technologiebedrijf Sony neemt een minderheidsbelang in de populaire chatdienst Discord.
Ook brengt het de dienst naar de PlayStation-consoles.
ICT

Twi er voert concurrentie met Clubhouse op
Twitter maakt zijn dienst voor sociale audio, Spaces, ruimer beschikbaar en steekt daarmee de app
Clubhouse naar de kroon.
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