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Keensight Capital investeert in Lisam Systems om zijn ontwikkeling van
compliance management software verder te versnellen
Keensight Capital, een toonaangevende private equity-manager met een focus op pan-Europese
Growth Buyout1-investeringen, neemt een belang in Lisam Systems. Lisam Systems is een
toonaangevende wereldwijde leverancier van compliance management software-oplossingen en
diensten voor Environmental, Health & Safety (EH&S) normen. Het hoofdkantoor zit in België en het
bedrijf heeft lokale aanwezigheid in meer dan 20 landen, waaronder Nederland.
Het bedrijf bedient meer dan 2.000 klanten die wereldwijd actief zijn in diverse sectoren, waaronder chemie,
wasmiddelen, verven en coatings, industriële en speciale gassen, en parfums.
Lisam Systems biedt een breed spectrum van bedrijfskritische softwareoplossingen, waaronder software
voor het opstellen, beheren en distribueren van GHS 2-conforme veiligheidsinformatiebladen voor
chemicaliën in meer dan 55 talen. Daarnaast biedt het bedrijf diensten zoals software-installatie en implementatie, evenals applicatieaanpassingen en advies op het gebied van regelgeving.
Lisam Systems heeft wereldwijd meer dan 230 werknemers, verdeeld over 24 regionale kantoren in meer
dan 20 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië. In Nederland is het bedrijf actief sinds
2016 door de overname van het Nederlandse CHESSOL, een in regelgeving gespecialiseerd
softwarebedrijf, en nu omgedoopt tot Lisam Nederland. Lisam Systems is de afgelopen drie jaar met
ongeveer 25% per jaar gegroeid en zal naar verwachting in 2022 een omzet van ongeveer €30 miljoen
genereren, waarvan ongeveer 70% van de totale inkomsten afkomstig is van de verkoop van SaaSsoftware.
Door diepgaande en langdurige expertise in technologie en gezondheidszorg zal Keensight Capital Lisam
Systems ondersteunen in de volgende stappen van groei en de expansiestrategie. Keensight Capital zal
helpen organische groei te stimuleren door het bestaande SaaS EH&S Risk & Compliance-platform verder
te ontwikkelen, en door het versterken van de sales en marketingstrategie. Daarnaast zal Keensight Capital
de versnelling van de internationale expansie van Lisam Systems ondersteunen, zowel organisch als via
overnames.
Michel Hemberg, CEO en Thierry Levintoff, CFO bij Lisam Systems zeggen: “Vanaf het moment dat we
Keensight Capital zes jaar geleden ontmoetten, hebben we een hechte relatie opgebouwd. Hun vermogen
om samenwerkingen op te zetten en hun sterke kennis van de software-industrie en van chemische
regelgeving hebben ons ervan overtuigd dat zij de juiste partner zijn om ons groeiverhaal mee voort te
zetten.”
Gregory Agez, Partner bij Keensight Capital, voegt toe: “We kijken ernaar uit om samen te werken met
het team van Lisam Systems. We zijn ervan overtuigd dat het sterke trackrecord van de onderneming in de
snelgroeiende markt van EH&S-software de sleutel is tot toekomstig succes, en we zullen ervoor zorgen dat
wij zijn toonaangevende positie in verschillende internationale markten versterken. We zullen onze expertise
en inzichten inbrengen om het bedrijfskritische aanbod verder te versterken, de onderneming te
ondersteunen in hun doel om de go-to lokale expert te worden op het vlak van wereldwijde chemische
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veiligheidsregulering, en hen aanmoedigen in de verdere ontwikkeling van hun reeds sterke R&D- en
innovatiecapaciteiten."
***
Over Lisam Systems
https://www.lisam.com/en-us/
Lisam Systems is een wereldwijde leverancier van beheersoftware en -diensten op het gebied van Environmental, Health
& Safety (EH&S). Sinds de oprichting in 1999 heeft Lisam Systems zich actief ingezet om innovatieve, betaalbare en
tijdige oplossingen te bieden voor de uitdagingen waarmee fabrikanten, distributeurs en gebruikers van chemische
producten geconfronteerd worden bij het omgaan met de steeds veranderende wet- en regelgeving. Vandaag de dag
vertrouwen duizenden partijen in de chemische toeleveringsketen op de software en diensten van Lisam Systems voor
het beheer van de opmaak en distributie van al hun veiligheidsdocumenten, van veiligheidsinformatiebladen en etiketten
tot veiligheidsinstructiekaarten of blootstellingsscenario's.

Over Keensight Capital
www.keensightcapital.com
Keensight Capital, één van de toonaangevende Europese Growth Buyout investeerders, zet zich in om ondernemers te
ondersteunen bij het implementeren van hun groeistrategieën. Al 20 jaar lang maakt het team van Keensight Capital
gebruik van hun kennis van investeringen in winstgevende bedrijven met een hoog groeipotentieel met als doel hier voor
de lange termijn in te investeren. Het richt zich op bedrijven met een omzet tussen € 10 miljoen en € 400 miljoen. Op
basis van de expertise in de sectoren Technologie en Gezondheidszorg identificeert Keensight de beste
investeringskansen in Europa en werkt nauw samen met managementteams om hun strategische visie te ontwikkelen
en te verwezenlijken. In de laatste vijf jaren werd Keensight Capital elk jaar bekroond met de Gold Award voor "Best
European Growth Private Equity Fund" door de Private Equity Exchange & Awards.
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