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SD Worx en GlobePayroll versterken partnerschap
Antwerpen, 12 juli 2019 – HR-dienstenverlener SD Worx verhoogt zijn participatie in
GlobePayroll van 40% tot 50,01%. Dat bedrijf werd eind 2015 opgericht en biedt als eerste in
de markt een globale payrolloplossing die volledig in de cloud draait.
In juni vorig jaar verwierf SD Worx 40% van de aandelen van GlobePayroll. SD Worx verhoogt
nu zijn participatie en neemt een bijkomende 10,01% van de aandelen van GlobePayroll.
Daarnaast voorziet het extra financiering om de internationale marktuitbreiding en
productontwikkeling te versnellen.
Focus op middelgrote multinationals
GlobePayroll en SD Worx Global Solutions zullen samen een nieuw aanbod lanceren: Global
People Services. Deze voor-geconfigureerde oplossing zal vanaf januari volgend jaar een
geïntegreerde ervaring van de loonadministratie (Core HR) bieden in vijftien Europese landen.
In een tweede fase zullen nog meer landen volgen. De klant krijgt zo een totaaloverzicht over
zijn personeel, terwijl HR-managers met dezelfde oplossing en volgens dezelfde processen
zullen kunnen werken in om het even welk land.
De meeste nieuwe Franse klanten van zowel SD Worx als GlobePayroll werken al met
GlobePayrolls loonmotor in de cloud. Luxemburg volgt tegen het einde van dit jaar. Geleidelijk
aan zal het platform ook worden voorgesteld aan bestaande klanten in beide landen.
Snelle groei
"Het wereldwijde leiderschap en de ervaring van SD Worx garanderen, samen met de
disruptieve HR- en payrollsoftware van GlobePayroll, dat we de beste klantbeleving in de markt
kunnen blijven bieden", zegt Jean-Luc Barbier, Vice-President SD Worx Group en Managing
Director SD Worx Global Solutions.
Jean-Baptiste de Charette, Chief Executive Officer bij GlobePayroll: "Dit is een fantastische kans
om onze positie als innovator in de wereldwijde payrollsector te verstevigen. Bovendien
kunnen we ons goed onderscheiden in de markt door één enkele module voor
loonadministratie aan te bieden aan al onze internationale klanten. Met de steun van SD Worx
kunnen we onze snelle groei en internationale marktuitbreiding aanhouden."
De vier oprichters en aandeelhouders van GlobePayroll blijven in de raad van bestuur. SD Worx
krijgt twee extra bestuurszetels: CIO Henri Vanroelen en Thierry Vanbever, International
Business Director, zullen deze rol opnemen. Jean-Luc Barbier wordt voorzitter van de raad van
bestuur.
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Over SD Worx
Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR helpt SD Worx wereldwijd bedrijven om hun nieuwe en
bestaande personeelsbestand te beheren via een totaalaanbod rond Staffing, Payroll, Time & Talent. SD Worx
levert zijn klanten de inzichten, ervaring, outsourcingdiensten en technologie die HR- beslissingsnemers nodig
hebben om hun organisatie en hun medewerkers succesvol te maken. Vandaag vertrouwen 68.000 grote en kleine
ondernemingen op de bijna 75 jaar ervaring van het bedrijf. In 2018 haalde SD Worx met zijn twee entiteiten een
geconsolideerde omzet van 594,4 miljoen euro.
SD Worx Group biedt zijn payroll en HR- outsourcingdiensten, software en consultancy in 92 landen aan, berekent
de lonen van ongeveer 4,6 miljoen werknemers en behoort hierbij wereldwijd tot de top 5. De meer dan 4.150
medewerkers van SD Worx Group zijn actief in tien landen: België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg,
Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx Group is medeoprichter van de
Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen 32
miljoen loonberekeningen verwerken.
SD Worx Staffing Solutions biedt sinds 2018 in België en Nederland diensten op het vlak van flexibele en tijdelijke
tewerkstelling, detachering, rekrutering en selectie, outplacement en loopbaanbegeleiding. SD Worx Staffing
Solutions telt ruim 450 werknemers en biedt via zijn meer dan 3.000 klanten werk aan gemiddeld 5.500
uitzendkrachten per dag.
Meer info op: www.sdworx.com

Over GlobePayroll
GlobePayroll werd in 2015 opgericht in Parijs vanuit de ambitie om internationale payrolloplossingen naar een
hoger niveau te tillen. In de afgelopen twintig jaar voelden we de frustraties van internationale bedrijven: hun
wereldwijde payroll was gewoonweg niet efficiënt genoeg. Hoewel er sinds de jaren negentig veel veranderd is op
het vlak van bedrijfswerking en technologie, hebben nog veel leveranciers sterk verouderde payrollsystemen.
Daarom ontwikkelde GlobePayroll compleet nieuwe SaaS-oplossingen die op internationale schaal kunnen worden
gebruikt. Onze oplossingen voor onder andere uitgebreid personeelsbeheer werken via één centrale, veilige en
vlot toegankelijke locatie, waardoor we 'one version of the truth' aanbieden. Gestandaardiseerde interfaces en
een open ecosysteem vergemakkelijken de uitwisseling en consolidatie van gegevens, en bieden een wereldwijd
overzicht. Payrollbeheerders en -medewerkers genieten een uitstekende gebruikservaring, op elk apparaat en in
real time.
Ons bedrijf van 70 mensen met hoofdkantoor in Parijs groeit snel, zowel qua medewerkers als klanten en omzet.
Wij richten ons op middelgrote tot grote bedrijven en ondersteunen hun internationale uitbreiding.
Surf voor meer informatie naar www.globepayroll.com

