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Inleiding 

Tijdens het eerste kwartaal van boekjaar 2011 is de SOFTIMAT Groep overgegaan tot 
de effectieve overdracht van de activiteiten ‘Infrastructuur’. De activiteiten van de 
SOFTIMAT Groep richten zich dus voortaan enerzijds op Software en anderzijds op 
Vastgoed. 

Hierbij moet eveneens worden vermeld dat de Raad van Bestuur na deze transactie 
en na overleg met de FSMA de overdracht van Softimat van de Euronext- naar de 
Alternext-markt gevraagd heeft. Door deze overdracht sluit Softimat zich aan tot een 
markt die beter overeenstemt met de nieuwe grootte van het bedrijf, terwijl haar 
aandeelhouders hun effecten op een gereglementeerde markt kunnen blijven 
onderhandelen. Deze overdracht werd goedgekeurd door de FSMA en zal in werking 
treden op 15 december 2011, datum waarop de SOFTIMAT NV aandelen na de sluiting 
van de Beurs uit het C-segment van Eurolist zullen worden geschrapt en vanaf 16 
december 2011 ter verhandeling zullen worden aanvaard op de NYSE Alternext markt. 

De onderneming GoNext NV zal Softimat NV begeleiden in haar hoedanigheid van 
Listing Sponsor. 
 
Resultaten van het derde kwartaal 2011 

Per 30 september 2011, bedraagt de omzet van de Software-activiteiten (m.a.w. de 
100% dochteronderneming POPSY SOFTWARE NV, en de 51% dochteronderneming 
INFOMAT NV) 5.070.000 EUR. Dit is 3% lager dan oorspronkelijk voorzien, en kan 
nader worden verklaard door een algemene vertraging van gelijkaardige activiteiten 
die te wijten is aan de moeilijke economische situatie en het uitstellen van 
investeringsprojecten door bepaalde klanten. 

Met het oog op marktrentabiliteit werden door de Directie tijdens de eerste helft van 
het jaar verschillende maatregelen genomen om de kosten te verminderen. De impact 
van deze maatregelen zal zich echter vanaf 2012 in volle hevigheid laten voelen.  

De omzet gegenereerd door de ‘Vastgoed’-activiteiten bedraagt 1.506.000 EUR, wat 
perfect in lijn is met de vooruitzichten. Men kan in dit opzicht verklaren dat de 
overdracht van de ‘Infrastructuur’-activiteit gezorgd heeft voor een betere valorisatie 
van de belangrijke vastgoedinvesteringen die sinds 1990 werden uitgevoerd.  

Overigens overweegt de Raad van Bestuur om in de toekomst deel te nemen aan 
investeringsprojecten rond residentieel vastgoed. 

Het personeel van de SOFTIMAT Groep bestaat heden uit 70 medewerkers. 
 

Markante evenementen van het jaar 2011 

• Effectieve overdracht van de ‘Infrastructuur’-activiteiten, met inbegrip van de 
vennootschappen SYSTEMAT Luxembourg PSF SA, SYSTEMAT EXPERT NV en 
SYREMAT NV. 

• Tehuurstelling van alle gebouwen, eigendom van de SOFTIMAT Groep.  

• Kapitaalvermindering ten belope van 6.639.000 EUR door terugbetaling aan de 
aandeelhouders. 

• Aanvang van een nieuw programma voor het terugkopen van eigen aandelen ten 
bedrage van 3.000.000 EUR in mei 2011. Tot op heden heeft de vennootschap 
164.759 eigen aandelen ingekocht voor een bedrag van 740.746 EUR. 

• Goedkeuring door de FSMA van de overdracht van de notering van de Softimat 
effecten van Euronext naar Alternext Brussel. Effectieve inwerkingtreding van de 
overdracht vastgesteld op 15 december 2011. 


