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Coexya, ondersteund door Argos Wityu, neemt Siris Advisory en CloudSpirit 
over, twee IT-consultancybureaus gespecialiseerd in digitale transformatie 
 
Deze acquisitie stelt Coexya in staat om zijn positie als specialist in klantrelaties en meer specifiek op 
het gebied van CRM, digitale marketing en Enterprise Service Management (ESM) te versterken.  
 
Coexya, een onafhankelijke digitale leider op het gebied van consulting, integratie en 
softwareontwikkeling, neemt Siris Advisory en CloudSpirit over, twee IT-consultancybureaus 
gespecialiseerd in digitale transformatie en experts op het gebied van CRM, marketingautomatisering 
en ESM met betrekking tot de oplossingen van ServiceNow. De transactie komt neer op een 
strategische fusie tussen beide bedrijven, waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen. Coexya wordt 
sinds 2020 door Argos Wityu ondersteund en is een investering binnen het Argos VII-fonds. 
 
Siris Advisory werd opgericht in 2017 in Parijs en ondersteunt bedrijven met het optimaliseren van hun 
klantrelaties en de ervaren kwaliteit van de dienstverlening. Daarvoor opereren de teams van Siris op 
alle functionele en technische gebieden (acquisitie, loyaliteit, follow-up, QoS en data). 
CloudSpirit werd in 2019 opgezet door de twee oprichters van Siris en biedt gespecialiseerde expertise 
op het gebied van de modules Service Portal, ITOM, SecOps en CSM van ServiceNow. De 
geconsolideerde activiteiten van de twee bedrijven vertegenwoordigden op 30 juni 2022 een omzet 
van 7,5 miljoen euro, een toename van 25% ten opzichte van 2021. 
 
Zowel de medeoprichters als alle managers en consultants sluiten zich aan bij het voornemen van de 
Coexya Group om de ontwikkeling van de twee bedrijven en hun expertisegebieden in synergie met de 
andere knowhow van de Coexya Group verder voort te zetten. 
 
Sinds de overname van Coexya door Argos Wityu in 2020 hanteert de groep een buy-and-build-
strategie om zijn productafdeling en internationale aanwezigheid verder te vergroten. Deze fusie stelt 
de Coexya Group in staat om zijn expertise op het gebied van klantrelaties, momenteel goed voor 18% 
van de omzet van de groep, te versterken. 
Daarnaast kunnen Siris en CloudSpirit zich door deze fusie richten op grootschaliger projecten en hun 
positie als specialist consolideren.  
 
Philippe Le Calvé, CEO van Coexya, zegt: “We zijn vastbesloten om onze wederzijdse vaardigheden 
verder te ontwikkelen, waarbij we de gemeenschappelijke waarden die we met elkaar delen, zoals inzet 
en respect, niet uit het oog verliezen. De kans om de ontwikkeling van deze twee bedrijven voort te 
zetten onder hun bestaande leiders speelde ook een belangrijke rol bij de keuze voor deze fusie.” 
 



 

 

Boris Bentaalla, directeur van Siris Advisory en CloudSpirit, voegt toe: "We zijn bijzonder verheugd 
over deze fusie. De toetreding tot Coexya stelt ons in staat om sneller vooruitgang te boeken en 
tegelijkertijd ons DNA te behouden. De synergie tussen de bedrijven is aanzienlijk, en de kracht van de 
groep zal onze positionering in de sectoren waarin we actief zijn, ondersteunen.” 
 
Karel Kroupa, Managing Partner bij Argos Wityu, besluit: “De fusie tussen Coexya, Siris Advisory en 
CloudSpirit is geheel in lijn met de zakelijke ontwikkelingsstrategie van de groep, zoals Philippe Le Calvé 
en zijn team die hanteren. De groep kan vanaf nu gebruikmaken van de expertise van de twee bedrijven 
om 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 eigendomsoverdracht en strategische 
transities van bedrijven begeleidt. Het fonds heeft inmiddels meer dan 90 bedrijven begeleid en richt 
zich op het versnellen van de transformatie en groei van middelgrote ondernemingen in nauwe 
samenwerking met de managementteams. Argos Wityu geeft de voorkeur aan 
meerderheidsdeelnames en kan per transactie 10 tot 100 miljoen euro investeren. Argos Wityu heeft 
ruim 1,4 miljard euro in beheer, meer dan 30 jaar ervaring, en vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, 
Luxemburg, Milaan en Parijs.  
 
 
Over Coexya 
coexya.eu  
Coexya heeft 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 Lille, Brest, Lyon, Parijs en 
Rennes. 

 


