
 

  

  
 

Dinsdag 19 november 2013 

Sofindev III stapt in het kapitaal van Syx Automations Group ter 
ondersteuning van haar verdere internationale groei 

Met het oog op de versterking van haar internationale groei, hebben Dirk Syx en Franky Deleu, 
aandeelhouders van Syx Automations Group en SyDelSoft, een overeenkomst bereikt met Sofindev III 
voor een instap in het kapitaal van de groep. Naar aanleiding van deze transactie, wordt Sofindev III 
meerderheidsaandeelhouder van Syx Automations Group. De familie Dirk Syx en Franky Deleu 
behouden samen met het management een belang van ongeveer 40% in Syx Automations Group, die 
voortaan ook de software-ontwikkelingsactiviteiten van SyDelSoft zal overkoepelen. 

Met de instap van Sofindev III, halen Dirk Syx en Franky Deleu een sterke financiële en strategische 
partner aan boord. Dit moet Syx Automations Group toelaten de groei van haar activiteiten, in het 
bijzonder haar uniek aanbod van automatiserings –en softwareoplossingen voor de recreatieve en 
publieke sector te versnellen, zowel in haar thuismarkten België en Nederland als op internationaal 
vlak.  

Dirk Syx, CEO Syx Automations Group:  

“De instap van Sofindev III in ons kapitaal is een volgende mijlpaal in de groei en ontwikkeling van 
Syx Automations Group. We zijn zeer tevreden dat we de juiste partner hebben kunnen 
aantrekken, met een instelling en toekomstvisie die passen bij de huidige noden en ambities van 
ons bedrijf. 10 jaar na onze eerste stappen op de Nederlandse markt staat Syx Automations Group 
voor de uitdaging om haar activiteitenterrein verder uit te breiden en te internationaliseren. Met 
de inbreng van Sofindev zijn we gewapend om onze marktpositie in binnen-en buitenland verder te 
verstevigen.” 

Jan Camerlynck, Partner Sofindev Management:  

“Onze doelstelling is om te werken in partnership met het management ten einde ondernemingen 
met een sterk potentieel verder te ontwikkelen. Wij zijn zeer verheugd om de groeistrategie van 
Syx Automations Group mee te kunnen begeleiden in de veelbelovende verticale markt van 
software voor de recreatieve sector.”  

Syx Automations Group werd bij deze transactie geadviseerd door Vervisch Overnamebegeleiding en 
Eubelius. Sofindev werd geadviseerd door Vandelanotte Corporate Finance en Stibbe. 

Over Syx Automations Group 

Syx Automations, met hoofdzetel te Ieper (BE) en kantoren in Nijkerk (NL) en London (UK) is actief 
op het vlak van software- en automatiseringsoplossingen voor de recreatiewereld.  

Al meer dan 25 jaar is Syx Automations een gewaardeerd ICT bedrijf met meer dan 70 professionele 
medewerkers. De focus ligt op totaalprojecten met als kern het eigen softwareplatform 
ReCreateX®, ontwikkeld voor recreatieve en culturele overheidsdiensten, zwembaden en 
sportcentra, musea, theaters, dierenparken en recreatieparken, etc.  

Onder het motto ‘Solutions You Xpect’ adviseert het toegewijde team van specialisten haar klanten 
gedurende het ganse proces, van ontwerp en projectmanagement tot de after-sales service. Syx 
Automations staat garant voor een totaaloplossing en biedt naast het eigen ontwikkeld 
softwareplatform ReCreateX® ook IT-infrastructuur, netwerkbeheer, toegangscontrolesystemen, 



 

  

  
 
camerabewaking en gebouwenbeheer-systemen aan. Ook alle toebehoren zoals hardware, POS-
apparatuur, datadragers, tickets, printers en betaalautomaten worden geconfigureerd en geleverd 
door Syx Automations en geïntegreerd met de eigen software.  

Alle software wordt ontwikkeld in eigen beheer. Dochteronderneming SyDelSoft is het 
softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van software voor de automatisering van 
administratieve/technische processen. Een team van softwareontwikkelaars houdt zich enerzijds 
bezig met de aanpassing en uitbreiding van de bestaande modules, en anderzijds met de 
ontwikkeling van nieuwe modules. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de klant. 

Syx Automations Group is ook actief in de productie van plastic kaarten en identificatie-oplossingen 
via haar dochteronderneming Syx Graphics. Opgericht in 2007, ontwerpt, produceert en levert Syx 
Graphics onder leiding van Niels Syx, plastic kaarten en levert ze totaaloplossingen voor de 
personalisatie en het beheer van identificatieoplossingen op basis van diverse kaarttechnologieën. 

Meer informatie vindt u op www.syx.be & www.syx-graphics.be  

Over Sofindev III 

Sinds het begin van de jaren negentig behoort Sofindev tot één van de belangrijkste 
investeringsfondsen die private equity verschaffen aan Belgische ondernemingen. Sofindev III stelt 
durfkapitaal ter beschikking van middelgrote ondernemingen met belangrijk groeipotentieel en 
helpt hen bij de uitvoering van langetermijnstrategieën gericht op waardecreatie. 
 
De aandeelhouders van Sofindev III zijn: 

• Sofina, de Belgische beursgenoteerde holdingmaatschappij; 
• Colruyt, de Belgische beursgenoteerde distributiegroep en de familie Colruyt;  
• Imocobel, familiale holding van de grondleggers van de groep Interparking; en  
• August Private Equity, een Luxemburgse investeringsgroep. 

 
Andere participaties van Sofindev III zijn de dameskledingketen CassisPaprika, de 
dampkappenproducent Novy en Vanerum, leverancier van meubilair, visuele communicatie en 
technologieproducten voor leeromgevingen. 

 
Meer informatie vindt U op www.sofindev.be 
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