LicenseConsult Experts (LCxp) krijgt van een Nederlandse investeerder een kapitaalinjectie
voor een strategische acquisitie en internationale expansie
Amsterdam - 2 april 2019
LCxp, opgericht in 2013 door Martijn Meekel en Marc Stuifzand, aanbieder van
onafhankelijke softwarediensten kondigt aan dat zij een investeringspartner hebben
gevonden door een meerderheidsbelang te verkopen aan een Nederlandse
investeringsmaatschappij.
Met deze nieuwe kapitaalinjectie krijgt LCxp de middelen om bedrijfsgroei te realiseren.
Deze financiële impuls zal LCxp voorzien van de strategische focus om nieuwe en bestaande
klanten op de Europese markt te ondersteunen. Daarbuiten biedt het de mogelijkheid om
haar serviceportfolio en kennis uit te breiden, marktaandeel te vergroten en de services nog
meer te professionaliseren. De onafhankelijke status van LCxp is uniek en zorgt ervoor dat
LCxp acteert vanuit het klantbelang in tegenstelling tot de vele adviseurs actief in deze
markt.
Marc Stuifzand zegt:
“Martijn en ik zijn zeer verheugd te melden dat er een samenwerkingsverband is opgestart
met een investeringspartner voor de lange termijn. Hun financiering, netwerk en ervaring
kunnen ingezet worden voor de realisatie van onze groei ambities. Onze dank gaat uit naar
het CFI Nederland team voor hun advies en ondersteuning. Hun expertise en toewijding
hebben geholpen om de juiste partijen bij elkaar te brengen en een uitstekend resultaat te
verzekeren”.
Groei door 'buy-and-build strategie'
LCxp gebruikt de nieuwe samenwerking om door te gaan met de uitvoering van de buy-andbuild strategie. Ze hebben mede daarom 'De Licentie Specialist' overgenomen, een
Nederlandse startup opgericht door Patrick van der Meer.
Patrick van der Meer zegt: "Ik ben erg blij dat we door onze krachten te bundelen een nog
completer aanbod van diensten aan onze klanten kunnen bieden”.
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LicenseConsult Experts (LCxp) receives a capital injection from a Dutch investor for a
strategic acquisition and international expansion
Amsterdam - 2 April 2019
LCxp, founded in 2013 by Martijn Meekel and Marc Stuifzand, provider of independent
software services, announces that they have found an investment partner by selling a
majority interest to a Dutch investment company.
With this new capital injection, LCxp gets the resources to realize business growth. This
financial boost will provide LCxp with the strategic focus to support new and existing
customers in the European market. Beyond that, it offers the opportunity to expand its
service portfolio and knowledge, to increase market share and to further professionalize the
services. The independent status of LCxp is unique and ensures that LCxp acts in the
interests of the customer, in contrast to the many advisors active in this market.
Marc Stuifzand says:
“Martijn and I are very pleased to announce that a partnership has been started with a longterm investment partner. Their financing, network and experience can be used to realize our
growth ambitions. Our thanks go to the CFI Nederland team for their advice and support.
Their expertise and dedication helped to bring the right parties together and ensure excellent
results. "
Growth through 'buy-and-build strategy'
LCxp uses the new collaboration to continue with the implementation of the buy-and-build
strategy. Partly for this reason they have taken over 'De Licentie Specialist', a Dutch startup
founded by Patrick van de Meer.
Patrick van der Meer says: "I am very pleased that by joining forces we can offer a full range
of services to our customers”.
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