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Vooruitzichten voor 2009 

Bij de bekendmaking van de jaarresultaten per 31 december 2008 stonden de 
vooruitzichten van Systemat voor 2009 op een Belux-omzet rond 
115.000.000 EUR, een bedrijfsresultaat van 2.500.000 EUR en een bedrijfscashflow ten 
belope van 3.750.000 EUR. 

Tot nu toe heeft de economische crisis geen beduidende invloed gehad op deze 
vooruitzichten. Het is echter duidelijk dat de economische toestand zwaar op onze 
activiteiten zou kunnen wegen, en in het bijzonder op IT-projecten die uitgesteld zouden 
kunnen worden voor zover deze nog niet in gang zijn gezet. 
 
Vooruitzichten voor het eerste halfjaar 2009 

Tijdens het eerste kwartaal 2009 kunnen er in de ‘producten’-activiteit enige tekens van 
verzwakking worden opgemerkt die te wijten zijn aan de economische crisis in de wereld, 
die zwaar weegt op investeringsbeslissingen van ondernemingen. Desondanks nemen de 
‘producten’-marges lichtjes toe. 

Deze verzwakking werd gecompenseerd door de ‘diensten’-activiteiten die tijdens het 
eerste kwartaal 2009 met 7% zijn toegenomen. 

In vergelijking met 2008 is de gecombineerde brutomarge over het algemeen stabiel 
gebleven en vertoont geen teken van enige verzwakking. 

Het aangekondigde onderzoek van de samenwerking met de ‘backoffice’-afdelingen werd 
in maart 2009 afgerond. Dit komt neer op een uitzonderlijke en éénmalige 
herstructureringskost ten belope van 488.000 EUR en houdt een jaarlijkse besparing in 
van ongeveer 550.000 EUR. 

De vooruitzichten voor het tweede halfjaar 2009 zien er gunstig uit met onder andere het 
opstarten van het ‘Cyberclasse’-project in België en het ‘Europese Gemeenschap’-project in 
Luxemburg, hoewel deze projecten van de economische toestand zullen afhangen. 
 
Vooruitzichten op lange termijn 

Dankzij de Belux-winst sinds 2006 en zijn herpositionering op de Belux-markt kan 
Systemat zijn toekomst weer met vertrouwen tegemoet gaan. 

De midmarketbenadering blijkt geschikt en lonend te zijn om een onafhankelijke Groep op 
te bouwen, die zowel zijn groei als zijn oriëntaties zelf beheerst.  

De marktvooruitzichten voor 2009 zien er uiteraard niet gunstig uit, maar de Raad van 
Bestuur is van mening dat het momenteel niet nodig is om de huidige organisatie, die 
perfect op maat en op de competenties afgestemd is, radicaal te wijzigen. 

Gezien de spectaculaire val van de beurzen heeft Systemat, in overeenstemming met de 
beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 
13 januari 2009, een nieuw programma opgestart voor het terugkopen van eigen aandelen 
ten bedrage van maximaal 3.000.000 EUR. In dit opzicht heeft Systemat tijdens dit eerste 
kwartaal 106.864 aandelen teruggekocht ter waarde van 420.081 EUR. 
 
 
 
 
Als IT-dienstverlener en integrator van IT-oplossingen ontlast de Systemat-Groep zijn klanten van de taken 
die de keuze en het beheer van de uitrusting, software en tools van het informatiesysteem inhouden. Zijn 
veelomvattende expertise ligt op het gebied van design van netwerken, implementatie van pc’s en servers, 
integratie van systemen, virtualisatie van systemen en gegevens, gecentraliseerd gegevensbeheer en -
opslag (primair en secundair), support en onderhoud, helpdesk, beheer op afstand, Business Continuity & 
Disaster Recovery, hosting, webdesign, ERP-oplossingen, boekhoudsoftware, e-commerceoplossingen, 
Storage Area Networking (SAN), financiering, enz. De Systemat-Groep (omzetcijfer 2007: EUR 132 miljoen) 
is actief sinds 1984 en stelt 450 personen tewerk in België en het Groothertogdom Luxemburg. 

Voor meer informatie kan u onze website bezoeken: www.systemat.com. 
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