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Lasne, 15 september 2010

Gisteren en vandaag zijn verschillende artikelen in de pers verschenen naar
aanleiding van het interview van de General Manager van de Groep SYSTEMAT, de
heer Bernard Lescot, met persbureau Reuters.
De Directie van de Groep SYSTEMAT wijst erop dat het bedrijf tijdens boekjaren 2006,
2007,
2008
en
2009
inderdaad
is
overgegaan
tot
opeenvolgende
kapitaalverminderingen middels terugbetalingen aan de aandeelhouders.
Het doel hiervan was het balansevenwicht van SYSTEMAT, die ten opzichte van zijn
werkelijke behoeften over overtollige geldmiddelen beschikte, te herstellen. Deze
situatie kan nader worden verklaard doordat de Groep zich op de BeLux-markt heeft
geherpositioneerd, m.a.w. door de verkoop van de internationale activiteiten, en zich
meer op dienstverlening is gaan toespitsen.
De Directie wenst hierbij te verduidelijken dat de Raad van Bestuur tot op heden geen
besluit tot ‘uitkering in contant geld aan de aandeelhouders’ heeft genomen. De Raad
van Bestuur zal de balanssituatie van SYSTEMAT geregeld beoordelen. In voorkomend
geval zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
voorstellen om opnieuw over te gaan tot kapitaalverminderingen. De hoogte en het
moment hiervan zijn echter nog niet bekend. De Raad van Bestuur zal dergelijke
verrichtingen uiteraard enkel voorstellen indien deze economisch gerechtvaardigd zijn
en voor zover zij de uitstekende financiële gezondheid van de Groep niet in gevaar
brengen.

Over Systemat

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, gecentraliseerde 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 2009: EUR 101 miljoen)
is actief sinds 1984 en stelt 430 personen tewerk in België en het Groothertogdom Luxemburg.
Voor meer informatie kan u onze website bezoeken: www.systemat.com
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