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Avedon Capital Partners (“Avedon”) maakt met groot genoegen bekend dat vandaag, 
door de overname en fusie van VisionConnect en Viju, een nieuwe combinatie van 
bedrijven is gevormd die een toonaangevende mondiale aanbieder van visuele 
communicatieoplossingen zal zijn. De ambitie voor het nieuw gevormde bedrijf is om 
een toonaangevende, mondiale speler in de markt voor visuele samenwerking te worden 
die gespecialiseerd is in het ontwerpen, installeren, onderhouden en ondersteunen van 
fysieke en virtuele vergaderomgevingen voor wereldwijde klanten met een strategische 
behoefte aan audiovisuele, videoconferencing- en samenwerkingsoplossingen. Deze groei 
zal worden gerealiseerd door een combinatie van autonome groei en het actief zoeken 
naar overnamekansen. De rol van Avedon als investeerder is de groeiambities, de 
integratie en de professionalisering van de combinatie te ondersteunen.  

Het gecombineerde bedrijf bedient momenteel reeds private en publieke klanten in meer dan 
120 landen. Het hoofdkantoor zal gevestigd zijn in Amsterdam en het nieuwe bedrijf zal zijn 
klanten blijven bedienen vanuit diverse vestigingen in EMEA, de Verenigde Staten en de 
regio Azië-Stille Oceaan. Naar verwachting zal begin 2018 een nieuwe merkidentiteit worden 
geïntroduceerd, die de samenvoeging van deze twee gerenommeerde bedrijven tot één 
wereldwijde organisatie zal weerspiegelen.  

Odd Sverre (OS) Østlie, voorheen CEO van Viju, zal worden benoemd tot CEO van de 
nieuwe combinatie en zal zich blijven concentreren op een ambitieuze groeistrategie met een 
sterke focus op de creatie van tastbare waarde voor klanten wereldwijd. Raymond Alves, 
oprichter en CEO van VisionsConnected, zal worden benoemd tot CSO (Chief Solutions 
Officer) en zal als zodanig leidinggeven aan de ontwikkeling van de oplossingen en diensten 
van het bedrijf. 

“Dit is volgens ons een perfect moment om onze krachten met VisionsConnected te bundelen 
en een toonaangevende wereldwijde specialist in visuele samenwerking te creëren”, aldus 
Odd Sverre (OS) Østlie van Viju. “Om eindgebruikers effectiever te kunnen laten 
samenwerken, hebben klanten een vertrouwde partner nodig die in staat is om uiteenlopende 
technologieën met elkaar te integreren. De nieuwe bedrijfscombinatie zal onze klanten nu een 
naadloos ecosysteem van persoonlijke en gedeelde audiovisuele en videotechnologie kunnen 
aanbieden op basis van een ‘as-a-service’-model. Daarmee zullen we kunnen voorzien in al 
hun behoeften, van samenwerking tussen personen en groepen tot bedrijfsbrede sessies en 
externe evenementen. Met Avedon hebben we een partner die technologie begrijpt en 
diepgaande ervaring heeft met het integreren van bedrijven om de groei te versnellen.” 



“Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om effectief samen te werken en daar optimaal 
van te profiteren, en organisaties moeten meetbare, reële verbeteringen kunnen realiseren met 
hun investeringen in audiovisuele en samenwerkingstechnologie”, stelt Raymond Alves, CEO 
van VisionsConnected. “Ik zie ernaar uit om onze producten en diensten verder te 
ontwikkelen en innovatie te blijven stimuleren door ondersteuning te bieden aan effectieve 
samenwerking tussen mensen en organisaties.”  

Emily Jeffries-Boezeman, investment manager bij Avedon Capital Partners, zegt over de 
transactie: “We volgen deze markt al geruime tijd en zagen kansen om een toonaangevende 
wereldwijde specialist in het leven te roepen in deze dynamische, maar nog altijd 
gefragmenteerde markt. Deze markt maakt een forse groei door als gevolg van de toenemende 
vraag naar hoogwaardige video- en samenwerkingstechnologieën en -diensten die op 
wereldwijde schaal worden aangeboden op basis van een ‘as-a-service’-model. Met hun 
excellente mensen, getalenteerde leiders en gemeenschappelijke streven naar de beste 
gebruikservaring vormen Viju en VisionsConnected samen de ideale combinatie voor ons om 
deze sector te betreden. We steunen het gecombineerde managementteam en we zien ernaar 
uit om deze investering tot een gezamenlijk succes te maken.”  

--- 

Over Viju  

Viju is een wereldwijde specialist in visuele communicatie die de communicatie en 
samenwerking tussen mensen op hun werkplek wil transformeren. Het aanbod aan 
oplossingen en diensten van Viju omvat videoconferencing, audiovisuele integratie en 
geïntegreerde communicatie- en samenwerking (UC&C). 

www.vijugroup.com 

Over VisionsConnected 

VisionsConnected is een wereldwijde specialist in visuele samenwerking die als missie heeft 
om de manier waarop mensen samenwerken te veranderen. VisionsConnected ontwikkelt 
cloudgebaseerde, kwalitatief hoogwaardige, veilige en gebruiksvriendelijke 
videoconferencingdiensten voor klanten in meer dan 120 landen.  

www.visionsconnected.com 

Over Avedon Capital Partners 

Avedon Capital Partners is een investeerder met een passie voor het ondersteunen van 
uitzonderlijke ondernemers en managementteams van groeibedrijven om gezamenlijk hun 
ambities te verwezenlijken. Het bedrijf heeft vestigingen in Amsterdam en Düsseldorf. Met 
een beheerd vermogen van meer dan 400 miljoen euro richt Avedon zich op niches binnen 
vier sectoren: software en technologie, zakelijke dienstverlening, industrie en engineering, en 
consumentenproducten en welzijn. Sinds de oprichting heeft het team geïnvesteerd in meer 
dan twintig groeikapitaaltransacties en heeft het een sterke trackrecord op het gebied van 
groei opgebouwd. 

http://www.vijugroup.com
http://www.visionsconnected.com


www.avedoncapital.com 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

Michel Verhoog,  
Partner, michel.verhoog@avedoncapital.com, +31 6 20609805 

Emily Jeffries,  
Investment Manager, emily.jeffries@avedoncapital.com, +31 6 83620177 

Disclaimer:  

Dit document is niet bestemd voor verspreiding of vrijgave, direct of indirect, in de Verenigde Staten of Canada 
of in enig ander rechtsgebied waarin de verspreiding of vrijgave ervan onwettig zou zijn. Niets in de in dit 
document vervatte informatie vormt op enigerlei wijze een aanbod of uitnodiging tot de aankoop van belangen, 
aandelen of participaties, noch beleggingsadvies of een beleggingsdienst. De in dit document genoemde 
beleggingsfondsen en hun beheerders beschikken niet over een vergunning van en staan niet onder toezicht van 
de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten of enige andere toezichthoudende autoriteit in enig ander 
rechtsgebied.
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