
 
 
 

Press release 
 

Argos Wityu, het management en de medewerkers van Sword France 
investeren samen in een onafhankelijke leider in IT-Digital et Software. 

 
 

Parijs (Frankrijk), 29 september 2020 – Argos Wityu, een onafhankelijke Europese private-equitygroep, 
kondigt vandaag aan dat het de overname van de Franse perimeter van de Sword Group heeft afgerond, 
waardoor een onafhankelijke leider in IT-Digital et Software is ontstaan. 
 
Sword France staat zijn klanten bij in hun technologische en digitale transformatieprogramma's en 
bevindt zich op het kruispunt van technologische en eindmarktexpertise. Het dienstenaanbod wordt 
aangevuld met innovatieve, in eigen beheer ontwikkelde softwareproducten die een toegevoegde 
waarde bieden aan het kernaanbod. Sword France stelt ca. 600 medewerkers te werk die verbonden 
zijn door een sterke collectieve aanpak en genereert een omzet van meer dan 60 miljoen euro. Het 
managementteam heeft een bewezen track record van groei met dubbele cijfers over de afgelopen 10 
jaar. 
 
Onder leiding van Philippe Le Calvé deelt het team van Sword France een gemeenschappelijk 
ondernemend spirit, dicht bij zijn klanten en partners. De medewerkers en het management hebben 
zich bereid verklaard om op het niveau van de aandeelhouders betrokken te worden bij de nieuwe 
entiteit. Dit engagement voor deze collectieve ambitie is een van de fundamentele waarden van Sword 
France, gedeeld met Argos Wityu. 
 
Het doel is om de positionering van de Groep als een van de toonaangevende multispecialisten die zich 
richten op doelgerichte technologiesegmenten te versterken. Argos Wityu heeft ook als doel het 
managementteam te ondersteunen bij het uitvoeren van een actieve buy & build strategie, zowel in 
Frankrijk als internationaal. 
 
Philippe Le Calvé, CEO van Sword France, zei: "We zijn overtuigd van ons vermogen om samen de 
uitdaging aan te gaan en de Sword France om te vormen tot een zelfstandige groep. Deze kans vergroot 
de manoeuvreerruimte, maakt energie vrij en zet aan tot extra initiatieven op vele gebieden, 
waaronder externe groei en innovatie. Het is ook een kans om nieuwe partnerschappen te ontwikkelen 
en nieuwe horizonten te verkennen. Onze doelstelling is om de groei van onze activiteiten voort te 
zetten en te versnellen. Dit collectieve project, waarbij al onze medewerkers en ons ervaren 
managementteam betrokken zijn, zal op lange termijn worden uitgebouwd. We weten dat we op Argos 
Wityu kunnen rekenen om onze ontwikkeling te ondersteunen. 
 
Karel Kroupa, Partner bij Argos Wityu: "We zijn verheugd om Philippe Le Calvé en het 
managementteam te begeleiden op dit ondernemende keerpunt. Sword France heeft een bewezen 
capaciteit om te anticiperen op nieuwe opkomende trends en deze vast te leggen. Het heeft langdurige 
relaties opgebouwd met zijn blue chip klanten en profiteert van een sterke reputatie van 



technologische expertise op de nichemarkt. Deze transactie omvat alle sterke punten die we in onze 
transacties zoeken: een zeer gemotiveerd en competent team, een duidelijke marktdifferentiatie en 
een sterk groeiproject". 
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Argos Wityu team: Karel Kroupa, Simon Guichard, Pierre Dumas, Paola Alemanno 
 
 
Lijst van adviseurs 
 
Kopers-adviseurs 
M&A: DC Advisory (François Prioux) 
Rechtsgeldig: Hogan Lovells (Stéphane Huten, Florian Brechon, Laura Medjoub, Fanny Perié, 
Guillaume Denis, Eric Paroche, Céline Verney) 
Financieel: Ernst & Young (Emmanuel Picard, Marion Lassus-Pigat, Karen Contreras, Nicolas Brun) 
Strategisch: Digital Value (Arnaud de Baynast, Abdellah Moutaçalli, Romain Bury, Xudong Zhang) 
Belasting: Hogan Lovells (Laurent Ragot, Maryll Pizzetta) 
Verzekering: Marsh (Margaux Rocher, Jean-Marie Dargaignaratz, Charles Amblard) 
 
Managementadviseurs 
Juridisch: Solferino Associés (Bernard-Olivier Becker, Marie-Estelle Colin) 
Belasting: Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin) 
 
Verkopers adviseurs 
M&A: Bryan Garnier (Thibaut de Smedt, Olivier Garnier, Stanislas de Gmeline, Jonathan Foiret-Hurbin) 
Financieel: PWC (David Willems, Rodolphe Challand) 
Juridisch: Quartèse Avocat (Marie Kapp-Brunet) en Korvinglaw (Marianne Korving) 
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Communications Director 
ccc@argos.fund 
+33 1 53 67 20 63 
 
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.  

 
 
 


