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Inleiding 
 

Het eerste kwartaal van boekjaar 2011 van de SOFTIMAT Groep werd gemarkeerd 

door de daadwerkelijke overdracht van de activiteiten “Infrastructuur” (31 januari 

2011 voor het Belgische gedeelte, en 22 februari 2011 voor het Luxemburgse 

gedeelte). 

 

Ter herinnering, werd de overdrachtsdatum van de activiteiten “Infrastructuur” bij 

overeenkomst vastgesteld op 1 juli 2010, zodat deze activiteiten sinds voornoemde 

datum geen invloed meer hebben op de resultaten van de Groep. 

 

De IT-activiteiten van de SOFTIMAT Groep richten zich dus weer op Software, die de 

nieuwe kernactiviteit ervan wordt met enerzijds de POPSY-producten van POPSY 

SOFTWARE NV, 100% dochteronderneming van SOFTIMAT NV, en anderzijds de 

DIMASYS WORKGROUP- en DIMASYS ENTERPRISE- producten van INFOMAT NV, 51% 

dochteronderneming van SOFTIMAT NV. 

 

De Groep beschikt tevens over vastgoed bestaande uit negen gebouwen voor 

professioneel gebruik gelegen in België, Luxemburg en Frankrijk, die samen ongeveer 

15.500m² kantoorruimte, 3.000m² technische laboratoria en 10.000m² opslagruimte 

inhouden. 

 

Op 31 maart 2011 bestond het personeel van de SOFTIMAT Groep uit 70 

medewerkers.  

 
Resultaten van het eerste kwartaal 2011 

Het omzetcijfer voor het eerste kwartaal 2011 bedraagt 1.740.000 EUR voor de 

softwareactiviteiten en 480.000 EUR voor de vastgoedactiviteiten. 

 

Vooruitzichten voor het jaar 2011 

De SOFTIMAT Groep heeft zich nu weer op haar oorspronkelijke kernactiviteit gericht, 

namelijk de ontwikkeling en de verkoop van beheersoftware, die interessante groei- 

en rentabiliteitsmogelijkheden biedt voor de toekomst. De Directie schat dat het 

omzetcijfer van “Software” voor 2011 ongeveer 7.500.000 EUR zou moeten bedragen, 

met een bedrijfsresultaat tussen 5 en 10%. 

 

Deze belangrijke strategische heroriëntatie, die in 2010 in gang werd gezet, zal 

bovendien ook voor een betere valorisatie van de vastgoedinvesteringen die sinds 

1990 zijn uitgevoerd, maar die tot op heden weinig of slecht zijn benut. De 

onroerende goederen van de SOFTIMAT Groep worden momenteel volledig aan 

waardevolle huurders verhuurd waardoor in 2011 nettohuurgelden zullen worden 

gegenereerd ter hoogte van een jaarbedrag van 2.002.000 EUR. 
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Markante evenementen van het jaar 2011 

 Overdracht van een geheel van activa in België en in Luxemburg, met inbegrip 

van de vennootschappen SYSTEMAT Luxembourg PSF SA, SYSTEMAT EXPERT NV 

en SYREMAT NV, voor een totaal geïnd bedrag van 10.756.000 EUR. 

 In het kader van de Management-Buy-Out transactie, verlening van een krediet 

van 1.000.000 EUR ten gunste van SYSTEMAT BELUX NV, voor een 

maximumtermijn van 2 jaar. 

 Voorstel van de Raad van Bestuur op de Algemene Vergadering van de 

Aandeelhouders van 31 mei 2011 om over te gaan tot een vermindering van het 

kapitaal ten bedrage van 6.639.000 EUR door terugbetaling aan de 

aandeelhouders. 

 Tehuurstelling van alle gebouwen, eigendom van de SOFTIMAT Groep. 


