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Vooruitzichten voor 2009 

Bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten per 30 juni 2009 stonden de vooruitzichten 
van Systemat voor 2009 op een Belux-omzet rond 105.000.000 EUR, een bedrijfsresultaat 
van 1.500.000 EUR en een bedrijfscashflow ten belope van 2.750.000 EUR. 

Gelet op de stand van zaken tijdens dit 3de kwartaal wordt voor de resterende periode van 
2009 geen verbetering verwacht. Dit trimester bevestigt inderdaad de trend van de eerste 
helft van het jaar, namelijk een daling met ongeveer 17% van de ‘producten’-activiteiten die 
te wijten is aan het uitstellen van investeringsbeslissingen door onze klanten, terwijl onze 
‘diensten’-activiteiten (-2%) stabiel blijven ondanks een toename van onze ‘packaged 
services’ (onderhoud, Global-IT of SaaS). 

De vooruitzichten voor het einde van het jaar blijven weliswaar onzeker en zijn momenteel 
moeilijk in te schatten maar de resultaten van Systemat zouden met de geplande 
doelstellingen moeten overeenkomen. De vooruitzichten blijven derhalve ongewijzigd. 

Markante feiten van het jaar 2009 

2009 zal voor Systemat duidelijk een overgangsjaar zijn. Gedurende dit jaar heeft de Groep 
diens werkwijze kunnen verbeteren en zich aan de structurele evolutie van diens bedrijfstak 
kunnen aanpassen. De strategie gebaseerd op verschillende benaderingen – ‘allround’ voor 
de midmarket (SGS) en ‘gespecialiseerd’ voor de grote ondernemingen (SBS) – wordt verder 
ontwikkeld en blijkt geschikt en lonend te zijn om een onafhankelijke en rendabele Groep op 
te bouwen. 

De markante feiten van het jaar 2009 kunnen als volgt worden verklaard: 

• Aanvang van het ‘Cyberclasse’-project voor de Franse Gemeenschap 

• Aanvang van het ‘MEQ-2009’-project bij de Europese Commissie (ongeveer 25.000 
laptops over 4 jaar) 

• Aanvang tijdens het 4de kwartaal van het ‘APS II’-project bij de Europese Commissie 
(ongeveer 5.000 servers over 4 jaar) 

• Aanvang tijdens het 4de kwartaal van het federale laptopproject bij FOR-CMS  

• Lancering van het SaaS-aabod (Software as a Service) of CLR (Contractual License 
Renting) voor onze POPSY-, YPSOS- en DIMASYS-producten 

• Bevordering van de verkoop van Global-IT, SaaS en Helpdeskcontracten 

• Herstructurering van de ‘back-office’-afdeling en beheersing van de logistieke stromen 

• Gedeeltelijke verhuur van ons gebouw te Jumet vanaf 1 november 2009 

• Lancering in februari 2009 van een nieuw programma voor het terugkopen van eigen 
aandelen ten belope van 3.000.000 EUR 

• Inbezithouding van 173.332 eigen aandelen per 30 september 2009 ten bedrage van 
716.000 EUR 

• Vermindering van het kapitaal met 1.047.000 EUR door terugbetaling aan de 
aandeelhouders. 

 
Vooruitzichten op lange termijn 

Hoewel het duidelijk is dat de vooruitzichten op de lange termijn zullen afhangen van de 
economische situatie mag Systemat het jaar 2010 met vertrouwen tegemoet gaan. 

De midmarketstrategie blijkt adequaat en dankzij de projecten – ‘Cyberclasse’ in België en 
‘MEQ2009’ en APS II Europese Commissie’ in Luxemburg – die het hele boekjaar 2010 
positief zullen beïnvloeden, zal Systemat het nieuwe jaar met een stevig orderboek 
aanvangen. 

Hierbij moet ten slotte worden vermeld dat Systemat een nieuw programma voor het 
terugkopen van eigen aandelen ten belope van maximum 3.000.000 EUR in 2009 in gang 
heeft gezet. Aan het einde van het derde kwartaal bezat Systemat over 173.332 eigen 
aandelen ten bedrage van 716.000 EUR. 
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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 2008: EUR 112 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. 

 

Over Systemat 

http://www.systemat.com

