COMUNICADO DE IMPRENSA
A I’Car Systems e a DATAFIRST anunciam a sua intenção de fusão para se
converter no mais importante ator em FRANÇA e um dos mais importante
na Europa na edição de Software para os profissionais da distribuição
automóvel.
París, Saint-Pierre-des-Corps, Lyon, em 13 de abril – I’Car Systems e DATAFIRST, editores de
software de gestão e serviços para o sector de distribuição de automóveis, anunciaram hoje a
intenção de se fundir.
O objetivo é converterem-se em lideres em França e um dos mais importantes da europa, com
50.000 utilizadores.
A nova empresa será participada maioritariamente pelo fundo de capital de risco Argos Soditic,
acionista maioritário da I’Car Systems com a direção de ambas as empresas.
Este projeto será confirmado após se submeter aos procedimentos de informação e consulta dos
órgãos representativos e de pessoal.

Objetivos da fusão
O objetivo desta fusão é converter-se num ator de referencia que cubra todas as marcas dos
fabricantes de automóveis num território que abarca 12 países distribuídos pelo continente
Europeu e mais além.
Isto permitirá propor uma oferta global para responder a todas as necessidades dos clientes, com
soluções de software de gestão de concessionários (DMS), gestão de plataformas de peças (PR),
gestão da relação com os clientes (CRM), aplicações de business intelligence e de gestão de
rendimento, soluções digitais e serviços partilhados.
Esta fusão irá permitir uma adaptação às profundas mudanças da transformação digital da industria
automóvel, acompanhar o crescimento dos grupos de distribuição com uma rápida estratégia de
inovação, aumentar a capacidade de inovação, aumentar a capacidade de produção do grupo,
reduzir os prazos de lançamento e incrementar a rentabilidade do investimento da gama oferecida
graças a uma base de clientes superior.
«A chegada de novos intervenientes, a evolução das tecnologias e dos estilos de consumos e os
desafios da mobilidade revolucionaram os modelos de negócio e os serviços associados ao sector
da fabricação e distribuição do sector automóvel. O nosso projeto de fusão ira permitir uma melhor
adaptação a estas transformações e ganhar rapidez de execução graças a uma base estendida de
empregados e um reforço dos recursos financeiros, com o apoio do nosso acionista, Argos Soditic»,
explica Philippe Almouzni, atual presidente de I’Car Systems e futuro dirigente do novo grupo
potencial.

Patrick Prajs assumirá a direção geral de DATAFIRST em substituição do seu presidente fundador,
Jules Arié Tolédano, que decidiu dedicar-se a novos projetos e que detalha: «33 anos depois da
constituição da DATAFIRST, fico feliz em contribuir para a fusão com a I’Car Systems, duas empresas
com muito em comum: a atividade, a história, a cultura e o tamanho. Dois atores que se reforçaram
mutuamente para servir ainda melhor os seus clientes com uma oferta de produtos, referências entre
os fabricantes e uma cobertura geográfica mais ampla» .
Karel Kroupa, sócio de Argos Soditic, acrescenta: «A nossa ambição com o projeto de fusão é dotar
de mais recursos a I’Car Systems e a DATAFIRST para aproveitarmos melhor as suas forças e
passarmos juntos uma nova etapa de desenvolvimento».
Uma vez concluída a operação, os editores irão continuar a comercializar os seus próprios produtos
e o grupo recém-criado irá assumir o desenvolvimento dos novos.
* * *
Contactos de imprensa
Agencia toBnext - Antoinette Darpy: + 33 (0)6 72 95 07 92 - adarpy@tobnext.com
Acerca do grupo I’Car Systems
I'Car Systems oferece soluções de gestão para equipar os concessionários e grupos de distribuição automóvel. Conta com
clientes em 7 países europeus. Constituída em 1979, I’Car Systems foi integrada no grupo Sage em 2005 e recuperou a
independência em 2013 com a aquisição pelo fundo Francês de capital de risco ArGos Soditic, acionista maioritário
juntamente com a direção da empresa. A I’Car Systems gerou em 2018 um volume de negócios consolidado de 14,3
milhões de euros, dos quais 23% fora de França. A empresa tem atualmente 155 empregados distribuídos entre a sua sede
social em Saint-Pierre-des-Corps (departamento de Indre-et-Loire) e as suas filiais em Espanha e Portugal.

Acerca de DATAFIRST
DATAFIRST desenvolve e implementa soluções modulares de gestão, marketing, venda e digitalização para o sector da
distribuição automóvel. Constituída em 1985, DATAFIRST, com sede social em Lyon, tem presença ativa na Europa (8
países), Turquia e Marrocos.
Líder reconhecido na sua atividade, DATAFIRST antecipa desde há mais de 30 anos as evoluções tecnológicas e as
mudanças contínuas no seu ecossistema, para oferecer em permanência soluções otimizadas aos seus utilizadores,
fabricantes automóveis e aos seus clientes.
A empresa obteve em 2017 um volume de negócios de 16,6 milhões de euros, dos quais 11% fora de França. A empresa
conta com um total de 148 pessoas.

Acerca de Argos Soditic
Argos Soditic é um grupo de capital de risco independente com escritórios em Bruxelas, Frankfurt, Genebra, Milão e Paris.
Desde a sua constituição em 1989 o grupo já realizou mais de 75 investimentos em empresas de tamanho médio (25 a
200 milhões de euros de valor da empresa). As suas participações maioritárias vão de 10 a 100 milhões de euros. Com 960
milhões de euros na sua carteira dedicada à transmissão de empresas, o grupo desenvolve uma estratégia de investimento
inovadora centrada em operações complexas que dá prioridade à transformação e crescimento das empresas com efeito
de alavanca. O foco empresarial caracteriza-se pela criação de um vínculo estreito com as equipas de gestão e um grande
apoio no desenvolvimento dos seus projetos estratégicos.

Assessores da operação
Assesores de I’Car Systems – Argos Soditic
M&A: PwC Corporate Finance (Geoffroy Pacault, Salim Berkaïne, Charles Recape)
Financeiro: Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Jonathan Delangle)
Jurídico: Bryan Cave (Rémy Blain, Mathieu Taupin, Stanislas Boyer)
Fiscal: Arsène Taxand (Franck Chaminade, Vincent Briand, Blandine Trabut-Cussac)
Propriedade intelectual: Feral-Schuhl / Sainte-Marie (Bruno Grégoire Sainte Marie, Richard Willemant)
Assesores de DATAFIRST
Jurídico: Ernst & Young (Jean-Christophe Sabourin, Patrice Mottier)

