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PERSBERICHT 
 

Met de overname van Cecurity.com wordt de 
ISAGRI-groep een belangrijke speler op het gebied 

van digitale documenten: platform, kluizen, 
archivering. 

 

De groep ISAGRI kondigt op 5 oktober 2021 de overname aan van de Frans-Belgische groep 
Cecurity.com, die een belangrijke speler is op het gebied van elektronische archivering, digitale 
kluizen en gedematerialiseerde documenten in Frankrijk en in de rest van de wereld voor 
bedrijven in de agrarische en niet-agrarische sector en voor accountantskantoren. 
De groep ISAGRI vervolledigt hiermee haar aanbod van de dienstverlening aan ondernemingen 
en accountants in Frankrijk en in het buitenland.  
Deze overname is het resultaat van de samenwerking met Alain Borghesi, die werkzaam zal 
blijven als Gedelegeerd Bestuurder. Na deze transactie zal de ISAGRI-groep meer dan 90% van 
de aandelen van Cecurity.com bezitten en een procedure voor de schrapping van de 
beursnotering op gang brengen. 
 
Elektronische facturering en, meer in het algemeen, de digitalisering en het beheer van digitale originelen, 
het gecontroleerd delen ervan en de veilige opslag van documenten, vormen een belangrijk en strategisch 
vraagstuk voor bedrijven en accountantskantoren. Het vormt de kern van de kwaliteit van de relaties van 
het bedrijf met hun werknemers en derden. Deze bepalend voor de doorstroming en traceerbaarheid van 
de processen en de prestaties van elke onderneming. Daarom heeft de ISAGRI-groep ervoor gekozen 
Cecurity.com te integreren, om ondernemingen een globale oplossing te bieden voor het beheer en de 
beveiliging van de digitale gegevens. 
 
Elk Frans bedrijf zal dus een digitaal platform tot zijn beschikking hebben dat de specifieke kenmerken 
van zijn activiteiten- en beroepssector integreert. Op die manier kan elke onderneming de documenten 
die overeenkomen met elk niveau van de cyclus (offertes, bestelbonnen, leveringen, aankoopfacturen, 
verkopen, contracten, loonfiches...) beheren, delen, archiveren en verzenden en er zeker van zijn dat ze 
in overeenstemming zijn met de geldende en toekomstige reglementeringen en normen. 
 
De ISAGRI-groep bevestigt haar engagement om de digitale omschakeling van ondernemingen in 

Frankrijk en daarbuiten te ondersteunen. De software voor elektronische archivering, de digitale kluis en 

het platform voor elektronische documenten van Cecurity.com worden aangeboden als onderdelen van 

het systeem en zijn verbonden met de bedrijfsoplossingen die door de ISAGRI-groep worden 

gepubliceerd. 

 

Disclaimer 

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of aankoop van financiële instrumenten, noch een uitnodiging tot het doen 

van een dergelijk aanbod in enig rechtsgebied, en mag ook niet als zodanig worden beschouwd. Dit persbericht is opgesteld 

en wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd. De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde 

rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. Personen die in het bezit komen van dit persbericht dienen zich op de hoogte te 

stellen van alle toepasselijke wettelijke beperkingen en deze na te leven. Niet-naleving van de wettelijke beperkingen kan 

mailto:npilliet@isagri.fr


 

Mediacontact ISAGRI-groep : 
Nathalie Pilliet – npilliet@isagri.fr – 06 60 41 40 79 

in bepaalde rechtsgebieden een overtreding van de toepasselijke effectenwet- en regelgeving vormen. Cecurity.com en de 

Isa Group wijzen alle verantwoordelijkheid af voor enige schending door een persoon van de toepasselijke wettelijke 

beperkingen.   

 
Over Cecurity.com: staat garant voor beveiliging van gegevens, naleving van huidige en toekomstige 
regelgeving en normen 
Cecurity.com-groep werd opgericht in 2001 en is een toonaangevende leverancier van SaaS -(Software As 
A Service) -oplossingen die digitale en/of papieren documentstromen veilig verwerken en hun 
conformiteit verzekeren door middel van bewijskrachtige archivering. 
 
Cecurity.com is een belangrijke speler op het gebied van digitalisering en elektronische archivering in 
Europa en is de belangrijkste uitgever van digitale kluisoplossingen in Frankrijk. 
Het bedrijf heeft meer dan 200 klanten: banken, grote ondernemingen, exploitanten en 
gereglementeerde beroepen. 
 
Dankzij hun expertise op het gebied van conformiteit, wordt Cecurity.com erkend als een betrouwbare 
derde partij. De software en diensten genieten certificeringen en labels van hoog niveau: 
 

- Certification NF 461 Tiers-archiveur d’AFNOR Certification ISO 14641-1  
- Agrément du Service Interministériel des Archives de France pour la conservation d’archives 

publiques courantes et intermédiaires sur support numérique 
- Certification NF Logiciel Composant coffre-fort numérique d’AFNOR Certification 
- Certification de sécurité de 1er niveau (CSPN) de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 

d'information (ANSSI)  
- Label Coffre-Fort Electronique de la Fédération des Tiers de Confiance du numérique (FNTC) :  
- Label France Cyber Security  
 

 
 

 

 

Kerncijfers van de ISAGRI-groep:  
- Omzet: 241 miljoen euro 
- 2.250 werknemers, waarvan 180 in 12 buitenlandse dochterondernemingen (België, Canada, China, 
Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk) 
- 10e Franse uitgever van software in 2021 (Truffle 100) 
- 18e op de ranglijst van Great Place to Work 2021 
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OVER DE ISAGRI-GROEP: EEN FRANS SUCCESVERHAAL 

 
De ISAGRI-groep, opgericht in 1983 in Beauvais door Jean-Marie Savalle, algemeen directeur, heeft al heel 
snel een revolutie op de Franse landbouwmarkt teweeggebracht door management informatiesystemen  
voor een zo groot mogelijk aantal mensen toegankelijk te maken. 
De groep is leider in digitale diensten in Europa met AGIRIS, AGIRIS entreprises, AKANEA, BATAPPLI, 
CECURITY, EIC, HEXANET, IRIUM, ISAGRI, KERHIS, SOLUCEO; en bedient klanten op alle 5 continenten, via 
zijn 12 dochterondernemingen in Europa, Canada en China. 
 
De ISAGRI-groep richt zich tot alle sectoren en hun toeleveranciers door een globaal aanbod van 
onafhankelijke en complementaire diensten voor te stellen: 

✓ Informatiesystemen en beheersoplossingen voor landbouwers, wijnbouwers, coöperaties,   
voedingsindustrieën en -handelaars, vervoer en logistiek, verhuur, verkoop en onderhoud van 
materieel en voertuigen, 

✓ Consultingsoftware en managementoplossingen voor accountants en hun cliënten (met name 
bouwvakkers), 

✓ Software voor elektronische archivering, digitale kluis, digitaal documentplatform voor bedrijven in 
de agrarische en niet-agrarische sector en voor accountants. 

✓ Telecom, telefonie, hosting, outsourcing en transitie van de digitale infrastructuren van bedrijven. 
✓ Marketing en technische studies, 
✓ Informatie, ondersteuning, handelsbeurzen en evenementen. 

 
De ISAGRI-groep heeft de relatie met de klant en innovatie altijd centraal gesteld in de ontwikkeling en 
creëert 150 jobs per jaar. De ISAGRI-groep heeft de ambitie om tegen 2030 wereldleider te worden op 
het gebied van digitale landbouw, Europees leider op het gebied van verticale oplossingen voor zakelijk 
beheer en Frans leider op het gebied van IT-publicaties voor het accountantsberoep. 
 

RAADGEVERS  VAN DE VERKOPENDE PARTIJ    

Fusie Acquisitie : Cecurity.com - Christine Benguigui 

Advocaat: ABD Avocats - Céline Delfour 

Accountant : Bruno Hébert & Vennoten - Bruno Hébert 

RAADGEVERS VAN DE OVERNEMERS  

Fusie Acquisitie: KPMG Corporate Finance - Guillaume Cauchoix, Guillaume Carreaud 
ISAGRI-groep - Bertran Giraud 

Juridisch, fiscaal en sociaal: KPMG Avocaten - Florence Olivier, Vanessa de Pazzis, Bénédicte Perez, 
Myrdhin Quillevere, Xavier Houard, Albane Eglinger 
ISAGRI-groep – Nathalie Gouvernet 

Financiële doorlichting: BM&A - Guilhem de Montmarin, Emmanuel Conjard, Ombeline Lecerf, Liévin 
Mermet Bouvier 
ISAGRI-groep – Jean-Marc Stauffer 

Strategie: Eleven - Bertrand Semaille, Nicolas Farinacci, Mathilde Grivet 
   ISAGRI-groep – Jean-Pierre Jocqueviel, Thierry Hardion, Guillaume Lerouxel 
Technologie: Eleven Cloudixio – Bertrand Semaille, Mickaël Maindron, Nicolas Mangin 
   ISAGRI-groep – Frédéric Chaillot 
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