
 

 

 
 
 
Persbericht 
 
Coexya, ondersteund door Argos Wityu, neemt Aquilab over 
 
Deze overname stelt Coexya in staat om zijn positie als marktleider in de gezondheidszorg, met name 
op het gebied van oncologie, te versterken.  
 
Lyon (Frankrijk), 25 april 2022 – Coexya, een onafhankelijke digitale leider op het gebied van 
softwareontwikkeling, integratie en consulting, neemt Aquilab over, een gespecialiseerde 
softwareontwikkelaar voor de zorgsector. De transactie komt neer op een strategische fusie tussen 
beide bedrijven teneinde hun groei verder voort te zetten. 
 
Het in Noord-Frankrijk gevestigde Aquilab is al meer dan twintig jaar een erkende softwareontwikkelaar 
op het gebied van oncologie. Met hun software en diensten wil het bedrijf de kwaliteit van de 
behandelingen van kanker verbeteren: 

• ARTISCAN waarborgt de kwaliteit van scan- en bestralingsapparatuur. 
• ARTIVIEW verbetert de voorbereiding en evaluatie van bestralingsbehandelingen. 
• ONCO PLACE, een platform met 3300 gebruikers, beoordeelt en identificeert nieuwe 

behandelingsstrategieën door data van klinische studies te verzamelen en te analyseren. 
 
Beide ondernemingen houden zich intensief bezig met medische en oncologische data. Met deze fusie 
profiteren de twee bedrijven dan de wederzijde versterking, die hen in staat stelt om gespreid 
uitgevoerde klinische studies op te zetten: zo beschikt Coexya over de oplossing CONSORE om 
patiëntencohorten te creëren en heeft Aquilab ONCO PLACE voor het beheer van klinische 
onderzoeken. 
 
Coexya kan zijn expertise met de 350 Europese klanten van Aquilab delen, terwijl Aquilab dankzij de 
erkende deskundigheid van Coexya op het gebied van dataverwerking en kunstmatige intelligentie zijn 
productontwikkeling kan versnellen. 
 
Sinds de overname van Coexya (de voormalige Franse activiteiten van de Sword Group) door Argos 
Wityu in 2021, hanteert het bedrijf een overnamestrategie om zijn productdivisie en internationale 
aanwezigheid te vergroten.  
 
De gezondheidszorg is goed voor 15% van de activiteiten van Coexya. Het bedrijf levert deze sector 
software, zoals hun Odycare-programma, en integratiediensten. Coexya begrijpt de uitdagingen die zijn 
klanten het hoofd moeten bieden en ondersteunt hen bij hun digitale transformatie. De ergonomische 
oplossingen op maat van Coexya zijn eenvoudig te implementeren en bevorderen de zorgcoördinatie, 
de voorlichting aan patiënten en het benutten van patiëntgegevens. 
 
Philippe Le Calvé, CEO van Coexya, zegt: “We verheugen ons op dit samengaan met Aquilab, een bedrijf 
dat actief is op het gebied van gezondheidszorg waar ik buitengewoon veel waarde aan hecht. Onze 



 

 

klanten profiteren hierdoor van een groter aanbod aan oplossingen in Frankrijk en daarbuiten. We 
kijken ernaar uit om de nieuwe medewerkers van Aquilab binnen onze gelederen te verwelkomen en 
om onze groep ook in Lille en omgeving verder te laten groeien. ”  
 
 
David Gibon, CEO bij Aquilab, zegt: “Al meer dan twintig jaar bieden we innovatieve oplossingen 
waarmee we de kwaliteit van de behandelingen van kanker willen verbeteren. Deze fusie stelt ons in 
staat om onze expertise op het gebied van data en AI te vergroten en om onze ontwikkeling op het vlak 
van voorspellende geneeskunde te versnellen. Aquilab en Coexya delen dezelfde waarden en hebben 
gemeenschappelijke klanten. Dankzij deze synergie kunnen we nieuwe oplossingen bedenken om 
kankerpatiënten betere behandelingen te bieden. ” 
 
 
Karel Kroupa, Managing Partner bij Argos Wityu, voegt daaraan toe: “De fusie tussen Aquilab en 
Coexya is geheel in lijn met de ontwikkelingsstrategie van de groep, zoals Philippe Le Calvé en zijn teams 
die hanteren.De groep kan vanaf nu gebruikmaken van de opgetelde expertise van de twee bedrijven 
om alle klanten aanvullende diensten aan te bieden. ” 
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Over Argos Wityu 
argos.wityu.fund 
Argos Wityu is een zelfstandig Europees investeringsfonds dat de overdracht van bedrijven begeleidt. 
Het fonds heeft inmiddels meer dan 80 ondernemers begeleid en richt zijn investeringsstrategie op 
complexe transacties, met een voorkeur voor reorganisatie en groei en nauwe betrokkenheid bij de 
managementteams. Argos Wityu geeft de voorkeur aan meerderheidsdeelnames en kan per transactie 
10 tot 100 miljoen euro investeren. Argos heeft een miljard euro in beheer en 30 jaar ervaring. Het 
bedrijf heeft vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs. 
 
Over Coexya 
coexya.eu  



 

 

Coexya is een digitale dienstverlener met meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van consulting, 
integratie en softwareontwikkeling en is gespecialiseerd in digitale transformatie. In 2020 wisselde 
Coexya van aandeelhouders en verzelfstandigde het bedrijf met steun van zijn leidinggevenden, 
operationele managers en het Europese investeringsfonds Argos Wityu, om onafhankelijk van de Sword 
Group verder te gaan. De missie van Coexya is organisaties te ondersteunen door oplossingen te 
ontwikkelen voor de nieuwe manieren waarop medewerkers en klanten gebruikmaken van data. 
Coexya is actief op zes vakgebieden: klantbeleving, digitale content, gezondheid, juridische zaken, 
location intelligence en smart data. 
De groep bedient ruim 370 klanten en behaalde in 2021 een jaaromzet van bijna 70 miljoen euro. 
Coexya telt momenteel meer dan 700 medewerkers en heeft vestigingen in Brest, Lyon, Parijs en 
Rennes. 

 


