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Via Akiles investeert Christophe Rousseaux, de
oprichter van Immoweb, bijna 1 miljoen euro in
apimo™ om haar internationale groei te
versnellen.
Ukkel, België - Apiwork, de ontwikkelaar van de software voor vastgoedtransactiesoftware bekend
onder apimo™, verhoogt haar kapitaal en verwelkomt Akiles/Christophe Rousseaux, de oprichter van
Immoweb, om haar ontwikkeling en internationale groei te versnellen.
Sinds 2008 commercialiseert het bedrijf Apiwork de vastgoedsoftware apimo™, een gespecialiseerd
CRM en web-marketinginstrument dat dagelijks door meer dan 11.000 vastgoedmakelaars wordt
gebruikt. apimo™ heeft vanuit Frankrijk een vooraanstaande positie in de Proptech opgebouwd en
opende kantoren in 6 andere landen waaronder België, Italië, Luxemburg, Laos, Cambodja en Tunesië.
De software is commercieel beschikbaar in een twintigtal landen, onder meer in Duitsland, Brazilië,
Marokko, Spanje, Portugal, Mexico, etc. In 2019 behaalde apimo™ een omzet van bijna 2,5 miljoen
EUR.
"We volgen de ontwikkeling van apimo sinds de lancering in 2008 en zijn overtuigd van de relevantie
van hun aanbod voor de makelaars. We hebben dan ook niet geaarzeld toen Nicolas (Guillaud de SaintFerréol), oprichter van apiwork™ en meerderheidsaandeelhouder, voorstelde om in het kapitaal te
treden om hem te helpen zijn groei te versnellen." legt Christophe Rousseaux, oprichter en managing
partner van AKILES, uit.
"Ik ontmoette Christophe (Rousseaux) op internationale conferenties toen hij nog bij Immoweb
werkte. Ik heb zijn ondernemerskwaliteiten en strategische visie gevolgd en gewaardeerd. Ik dacht
logischerwijs aan hem toen ik besloot mijn kapitaal te openen om nieuwe strategische stappen te
zetten en geloofwaardigheid te verwerven in nieuwe markten", vervolgt Nicolas Guillaud, oprichter
en CEO van Apiwork.
Over APIWORK :
Nicolas Guillaud de Saint-Ferréol richtte in 2008 Apiwork op, een digitaal marketingbureau dat
gespecialiseerd is in vastgoed. Al snel werd apimo™ de belangrijkste tool van het bedrijf. De knowhow
van apiwork™ op het gebied van web agency heeft het mogelijk gemaakt een ergonomische en
efficiënte tool te creëren die het dagelijkse leven van de makelaar vereenvoudigt en revolutioneert.
Het algoritme voor het matchen van kopers met vastgoed en het meertalige aspect maken apimo™
tot een instrument dat door tienduizenden makelaars over de hele wereld wordt gewaardeerd.

Over AKILES
Christophe Rousseaux richtte AKILES op in 2019. AKILES is een “evergreen” investeringsmaatschappij
die ondersteund wordt door ervaren investeringsmanagers. Met zijn ervaring als oprichter en CEO van
Immoweb, wil hij middels AKILES andere succesvolle managers en ondernemers op lange termijn
steunen om hun bedrijf te laten groeien. AKILES concentreert haar investering op groeikapitaal en
richt zich op bedrijven met sterk groeipotentieel en een sterke concurrentiële positie.
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