
 
  

 
Persbericht 

 
Argos Wityu gaat exclusieve onderhandelingen aan met Providence 
Strategic Growth voor de verkoop van I’Car Systems en DATAFIRST. 

 
 

Londen, VK en Parijs, Saint-Pierre-des-Corps, Lyon, Frankrijk – 10 juli 2019 – Argos Wityu, de Europese 
onafhankelijke private equity groep, heeft vandaag aangekondigd exclusieve onderhandelingen 
aangegaan te zijn met de fondsen die geadviseerd worden door Providence Strategic Growth (“PSG”), 
de growth equity tak van Providence Equity Partners (“Providence”), met het oog op het bereiken van 
een definitieve overeenkomst voor de verkoop van I’Car Systems en DATAFIRST, de leidende Franse 
softwareontwikkelingsbedrijven voor automobielproducenten en dealers. I´Car Systems en DATAFIRST 
zijn portfolio bedrijven van het 6e Argos fonds.  
 
I’Car Systems voorziet een internationaal netwerk van autodealers met een geïntegreerd 
dealermanagementsysteem (“DMS”) dat de activiteiten van de dealer vereenvoudigt om zo de relatie 
tussen dealers en original equipment manufacturers (“OEMs”) te stroomlijnen. DATAFIRST ontwikkelt 
en verdeelt drie centrale modulaire management-, marketing- en verkoopoplossingen voor de 
automobielmarkt: Automobiele CRM, Automobiele DMS en Web & Business Intelligence-oplossingen. 
 
Sinds de overname door Argos Wityu in 2013 zijn de inkomsten van I’Car Sytems met meer dan 50% 
toegenomen, voornamelijk als gevolg van:  

• Aanzienlijke recruteringsinspanningen in productontwikkeling, marketing en diensten; 
• Investeringen in productinnovatie; en 
• Internationale expansie, voornamelijk via de overname van hun Spaanse en Portugese 

verdelers. 
 
I’Car Systems en DATAFIRST fusioneerden in april 2018 met de steun van Argos Wityu om zo een Franse 
leider met grotere groeiambities te creëren. 
 
De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke overnamegoedkeuringen. 
 
 
Adviseurs 
 
Argos Wityu (Karel Kroupa, Antoine Forgeard) 
M&A: Capitalmind (Michel Degryck, Jean-Arthur Dattée, Karim Mekouar) 
Wettelijk: Bryan Cave Leighton Paisner (Rémy Blain, Mathieu Taupin, Stanislas Boyer) 
Financiën: Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Fabien Lesur, Jean-Baptiste Dauriac) 



Belastingstelsel: Arsène Taxand (Franck Chaminade, Vincent Briand, Blandine Trabut-Cussac) 
 
Providence Strategic Growth 
M&A: GCA Altium (Hugues Archambault, Matthieu Gaveau) 
Wettelijk: Weil, Gotshal & Manges (Emmanuelle Henry, Guillaume de Danne, Akim Ouint), Uria 
Menéndez (Christian Hoedl Eigel, Miguel Bolivar Tejedo, Miguel Stokes, Daniel Gurrea Boix, Marta 
Rocabert Cruz) 
Financiën: FTI Consulting (Aneesh Maloo, Anton Chernousenko, Leandro Nunes, Ivo Hobson) 
Belastingstelsel: Andersen Tax & Legal / STC Partners (Pierre Bouley, Stéphanie Desprez, Javier Vinuesa, 
Oliver Padilla, Sergio Chacon, Cristina Manzano) 
Sociaal: BTH Avocats (Elisa Bardavid) 
Technologie: Crosslake (Jim Leeds, Alan Henderson, Nicolas Chéronet) 
 
 
Over DATAFIRST 
(DATAFIRST ontwikkelt en verdeelt modulaire management-, marketing- en verkoopoplossingen voor 
de automobielmarkt: Automobiele CRM, Autombiele DMS, Web & Business Intelligence-oplossingen. 
DATAFIRST werd opgericht in 1985 en telt vandaag meer dan 150 werknemers. Het hoofdkantoor 
bevindt zich in Lyon en onderhoudt een actieve wereldwijde aanwezigheid met enkele tienduizende 
gebruikers in heel Europa. DATAFIRST heeft strategische allianties opgebouwd met lokale partners die 
zelf specialisten zijn in de sector van de autodistributiesector. Als een belangrijke leider in zijn markt 
anticipeert DATAFIRST de technologische evoluties en opeenvolgende veranderingen van zijn 
ecosysteem voor een optimale duurzaamheid samen met zijn gebruikers, voertuigfabrikanten en 
dealers en partners.) 
 
Over I’Car Systems Groupe 
I’Car Systems Groupe ontwikkelt I’Car DMS, een dealerbeheersysteem (DMS) software toegewijd aan 
de automobielindustrie. I’Car DMS is een pan-Europese oplossing die in 7 Europese landen wordt 
gebruikt en is gericht op kleine, middelgrote en grote dealergroepen. Het bedrijf biedt ook 
projectmanagement, training en klantenservice oplossingen, naast oplossingen voor autoherstellers, 
multi-merken automobielverdelers en oplslagplaatsen voor andere auto-onderdelen. Het bedrijf is in 
Indre-et-Loire, Frankrijk gevestigd en werd in 1979 opgericht en heeft meer dan 150 werknemers. 
Ga naar www. Icarsystems.fr om meer over het bedrijf te leren kennen. 
 
Over Argos Wityu 
Argos Wityu is een onafhankelijke Europese private-equitygroep met kantoren in Brussel, Frankfurt, 
Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. Sinds zijn oprichting in 1989 heeft de groep in meer dan 75 
middelgrote bedrijven geïnvesteerd (Enterprise Value tussen €25 M tot €200 M). Zijn 
meerderheidsinvesteringen liggen tussen € 10 M en € 100 M. Met € 1 miljard onder beheer, ontwikkelt 
de groep een unieke beleggingsstrategie die op bedrijfstransformatie en groei richt, in plaats van zich 
op de financiële invloed te richten en brengt oplossingen voor complexe zakelijke en 
aandeelhouderssituaties. 
Voor meer informatie: http://argos.wityu.fund 
 
Over Providence Strategic Growth Capital Partners LLC 
Providence Strategic Growth (‘’PSG’’) is een filiaal van Providence Equity Partners (‘’Providence’’). In 
2014 opgericht, PSG richt zich op groei-equity -investeringen van lagere middenmarktsoftware en 
technologie dienstenbedrijven. Providence is een vooraanstaande wereldwijde asset management 



onderneming die een sectorgerichte benadering heeft voor private equity met de visie dat een 
toegewijd team van industriële experts uitzonderlijke bedrijven van langdurige waarde zou kunnen 
bouwen. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1989 heeft Providence in meer dan 180 bedrijven 
geïnvesteerd en is het de leidende investeringsfirma gericht op de media-, communicatie-, onderwijs 
en informatie-industrie. Providence heeft zijn hoofdkantoor in Providence, RI, en heeft ook kantoren in 
New York en Londen. Ga naar https://www.provequity.com/private-equity/psg voor meer informatie 
over PSG. Ga naar https://www.provequity.com voor meer informatie over Providence. 
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