O grupo Imaweb/Datafirst-I’Car Systems conclui a aquisição da ITmotive
Será criada uma plataforma de CRM/DMS líder de mercado e altamente complementar para o sector
automóvel na Europa
AMSTERDÃO, MADRID E PARIS – 26 de novembro de 2019 – Imaweb / Datafirst-I’Car Systems (“O
Grupo”), um dos maiores grupos que desenvolve soluções de gestão de relações com o cliente (“CRM”) e
sistemas de gestão de concessionários (“DMS”) para a indústria automóvel, anunciou hoje ter fechado a
aquisição da ITmotive (“ITM”), um distribuidor e fornecedor holandês de DMS para concessionários de
automóveis na região de Benelux. O Grupo conta com o apoio de Providence Strategic Growth (“PSG”), a
filial de capital de expansão risco de Providence Equity Partners (“Providence”). As condições financeiras
não foram divulgadas e o fundador de ITmotive Oscar Derksen responsável pela sua gestão diária.
Desde o seu lançamento em 2007, a ITM cresceu e converteu-se no fornecedor exclusivo do DMS da I'Car,
um produto insígnia desenvolvido pelo Grupo, que simplifica e agiliza a atividade dos concessionários para
melhorar a relação entre os concessionários e os FEO, de distribuidores em toda a região de Benelux.
Com escritórios nos Países Baixos e Bélgica, ITM dispõe de uma equipa de profissionais especializados no
desenvolvimento, implementação e manutenção do DMS de I'Car, que é vendido principalmente
mediante um modelo de subscrição. O Grupo e ITM têm linhas de serviço sumamente complementares e
a entidade combinada contribuirá com maior eficácia no segmento do software empresarial para o setor
automobilístico, atendendo, por sua vez, mais FEO e concessionários por toda a Europa.
Patrick Prajs, CEO do Grupo, declarou: “Este é um acordo significativo para ambas as empresas, que
acreditamos que proporcionará um valor substancial às partes interessadas, ao mesmo tempo em que
alcançará objetivos estratégicos complementares com o apoio da PSG. A combinação do desenvolvimento,
distribuição e capacidade de entrega do CRM e DMS líderes nos coloca em melhor posição para atender à
crescente demanda de ScuS no setor automóvel na Europa. Esperamos poder continuar construindo sobre
décadas de experiência, rendimento e relações comerciais à medida que integramos os negócios e os
desenvolvemos ainda mais”.
Oscar Derksen, fundador e CEO de ITmotive, destacou: “Esta aquisição demonstra o atrativo que tem o
negócio que construímos. Com a vantagem de contar com uma equipa maior a trabalhar lado a lado e
com uma base financeira mais forte, além da experiência de PSG, estamos confiantes de que a unidade
combinada se convertirá em um ator mais forte neste setor de rápido crescimento”.

O Grupo
O grupo Imaweb / Datafirst-I’Car Systems é um desenvolvedor líder de soluções de CRM e DMS para o
setor automobilístico na Europa. A empresa surgiu da fusão de Imaweb, uma empresa espanhola dedicada
ao desenvolvimento de soluções globais de gestão de clientes para venda, marketing e pós-venda, e
Datafirst-I'Car Systems, uma empresa francesa de desenvolvimento de software para fabricantes de
automóveis e concessionários.

ITmotive

ITmotive é o distribuidor e fornecedor líder do DMS de I'Car na região de Benelux. Fundada em 2007, a
empresa trabalha com grupos de distribuidores de automóveis e conecta os sistemas da indústria local de
Alemanha e Bélgica com os sistemas de fabricação internacionais. Para obter mais informação sobre
ITmotive, consulte http://ITmotive.eu/.
Providence Strategic Growth Capital Partnerts LLC
Providence Strategic Growth (“PSG”) é uma filial de Providence Equity Partners (“Providence”). Fundada
em 2014, PSG concentra-se em investimentos de capital de expansão em pequenas e médias empresas
de serviços de software com um alto componente tecnológico. Providence é uma das maiores entidades
gestoras de patrimónios do mundo e pioneira numa abordagem sectorial ao investimento em capital
privado, com a visão de que uma equipa específica de especialistas do sector pode construir empresas
excepcionais com valor permanente. Desde a sua criação em 1989, Providence investiu em mais de 180
empresas e é uma entidade de investimento de capital enfocada aos meios de comunicação, às
comunicações, à educação e às indústrias da informação. PSG tem sede em Boston e escritórios em
Londres e Kansas City. Para obter maior informação sobre PSG, consulte www.provequity.com/privateequity/psg, e para mais informação sobre Providence, visite www.provequity.com.
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