
 

 

 
 

Persbericht 
 
 

Factum Group, een door Argos Wityu ondersteund bedrijf, heeft AGL Services 
overgenomen en versterkt daarmee zijn positie op de markt voor 

langetermijnleasing van voertuigen voor beroepsmatig gebruik 
 

Parijs (Frankrijk), 24 maart 2020 – Factum Group zet zijn strategische ontwikkeling voort en maakte de 
volledige overname van AGL Services bekend. Ondanks de gezondheidscrisis en de moeilijke economische 
situatie gaat Factum Group vastberaden door op de weg naar groei en zet het bedrijf zijn strategische 
investeringen voort. 
 
AGL Services is een van de grootste, onafhankelijke Franse wagenparkbeheerders op de markt voor 
zakelijke langetermijnleasing. Het bedrijf heeft een wagenpark van bijna 3.000 voertuigen van 
verschillende merken. AGL Services, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Aix-en-Provence, is al meer 
dan 30 jaar actief in heel Frankrijk en biedt lease-oplossingen voor de lange termijn (18-60 maanden), met 
inbegrip van aanvullende diensten die aansluiten op de behoeften van de bedrijven, organisaties en lokale 
overheidsinstanties die het tot zijn klanten rekent (onderhoud, brandstof, reparaties, vernieuwing, 
terugkoop enz.). 
 
Sinds de oprichting van zijn voertuigendivisie in 2012, heeft Factum Group langetermijn-leasecontracten 
voor voertuigen voor beroepsmatig gebruik afgesloten voor een bedrag van bijna EUR 70 mln. en heeft 
het bedrijf een actief wagenpark van voertuigen voor beroepsmatig gebruik opgebouwd ter waarde van 
bijna EUR 45 mln. 
 
Dankzij deze overname versterkt Factum Group zijn positie op de markt voor wagenparkbeheer en haalt 
het een complementaire vorm van dienstverlening in huis. 
 
Met AGL Services kan de groep zijn wagenpark van voertuigen voor beroepsmatig gebruik meer dan 
verdubbelen. De waarde daarvan ligt nu ruim boven de EUR 100 mln. De jaarlijkse omzet uit 
autoleasecontracten zal meer dan EUR 40 mln. bedragen, oftewel bijna 25% van de geconsolideerde omzet 
van de groep. 
 
Deze overname maakt deel uit van de overnamestrategie van Factum Group, die zich ten doel stelt het 
aanbod van financierings- en beheerdiensten voor zakelijke apparatuur, machines en voertuigen te 
optimaliseren. Deze transactie werd voorafgegaan door twee overnames in januari 2019: Les Artisans du 
Mobile, een specialist in het beheer van mobiele telefoons (van toelevering tot reparaties), en Nodixia, 
een expert op het gebied van IT-levenscyclusbeheer en het herstel en de doorverkoop van 
computerapparatuur. 
 
Factum Group heeft nu meer dan 170 werknemers en behaalde in 2019 een totale omzet van bijna EUR 
165 mln. 



 

 

 
 
Karel Kroupa, Managing Partner bij Argos Wityu: "We zijn er trots op dat we het dynamische team van 
Factum Group kunnen ondersteunen en we constateren met veel genoegen dat de diverse initiatieven die 
we sinds de overname hebben genomen, hun vruchten beginnen af te werpen. In dat opzicht betekent de 
overname van AGL Services een aanzienlijke versterking van de positie van Factum Group als onafhankelijk 
Europees marktleider in het beheer van zakelijke apparatuur, machines en voertuigen." 
 
 
Arnaud Deymier, CEO van Factum Group: "In het huidige klimaat is het belangrijk om een 
langetermijnvisie te behouden en de fundamentele, strategische ontwikkeling van de groep na te streven. 
We blijven ervan overtuigd dat onze markt en onze knowhow, gekoppeld aan de unieke expertise van AGL 
Services, zich op middellange en lange termijn in positieve zin zullen blijven ontwikkelen, ondanks de 
turbulentie op korte termijn. Onze prioriteit is het ondersteunen van bedrijven en lokale 
overheidsinstellingen bij het financiële en operationele beheer van hun apparatuur, machines en 
voertuigen, gedurende de hele levenscyclus daarvan. AGL Services betekent een versterking van ons 
aanbod van wagenparkbeheerdiensten, zodat we oplossingen kunnen aanbieden waarin een 
leasecontract is opgenomen en – vooral – aanvullende diensten, afgestemd op de behoeften van iedere 
klant." 
 
Alexandre Kiatibian, CEO van AGL Services licht toe: "Onze klanten en werknemers voelen zich al meer 
dan 30 jaar verbonden met ons bedrijf en onze knowhow. We hebben een reële expertise verworven in 
deze markt. Door ons aan te sluiten bij Factum Group stellen we de continuïteit van ons bedrijf en de 
levensvatbaarheid van onze diensten op lange termijn veilig, en kunnen we onze complementaire 
vaardigheden verbeteren en versterken." 
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Over Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
Argos Wityu is een onafhankelijk Europees investeringsfonds dat bedrijven ondersteunt bij 
eigendomsoverdracht. Het heeft meer dan 80 ondernemingen terzijde gestaan, en de 
investeringsstrategie spitst zich toe op complexe transacties waarbij het accent ligt op herstructurering, 
groei en nauwe samenwerking met managementteams. Argos Wityu streeft naar het verwerven van een 
meerderheidsbelang en investeert bij elke transactie tussen EUR 10 miljoen en EUR 100 miljoen. Argos 
Wityu heeft EUR 1 miljard onder beheer, beschikt over 30 jaar ervaring, en is actief vanuit kantoren in 
Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. 
 
Over Factum Group 
www.factum-group.eu 
Factum Group is al meer dan 25 jaar een onafhankelijk Europees marktleider in het beheer van zakelijke 
apparatuur, machines en voertuigen. 
Ter ondersteuning van de 4.500 kleine en middelgrote ondernemingen en de grote klanten van het bedrijf, 
heeft Factum Group een waardetoevoegende technische en financiële expertise ontwikkeld op het gebied 
van IT, mobiele telefonie, medische apparatuur, fabricage en rollend materieel. 
Om een lokaal samenwerkingsverband met zijn klanten te ontwikkelen, heeft Factum Group zijn 
geografisch werkgebied uitgebreid over heel Frankrijk via een netwerk van 12 verkoopkantoren. Het 
bedrijf heeft ook vier dochterondernemingen in België, Luxemburg, Zwitserland en Duitsland. Factum 
Group, dat dagelijks meer dan 200.000 mobiele telefoons beheert en bijna 250.000 IT-apparaten per jaar 
herstelt, begint een belangrijke speler in het beheer van technologische bedrijfsmiddelen te worden. De 
groep heeft momenteel 170 werknemers en realiseert een totale omzet van ongeveer EUR 165 mln. De 
waarde van het vermogen onder beheer bedraagt EUR 450 mln. 
 

 
 
 


