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SOFTIMAT VERKOOPT ZIJN PARTICIPATIE IN INFOMAT
SOFTIMAT heeft vandaag een overeenkomst afgesloten voor de verkoop aan MANITH BVBA van haar aandelen, die 51% van het maatschappelijk kapitaal van
INFOMAT NV vertegenwoordigen. MAN-ITH is een holding opgericht volgens Belgisch
recht en uitsluitend in handen van de managers en medeoprichters van Infomat,
Stephan Van Bulck en John Ferdinande.
De Raad van Bestuur van SOFTIMAT heeft deze transactie goedgekeurd waardoor de
continuïteit van de overgedragen activiteiten wordt gegarandeerd door deskundige
managers met een grondige kennis van de business in het algemeen en van het
bedrijf in het bijzonder.
INFOMAT NV is gespecialiseerd in de ontwikkeling, distributie en verkoop van
geïngtegreerde beheersoftware voor ondernemingen. Met zijn toepassingen DIMASYS
ERP en GenesisWorld CRM biedt het zijn Belgische en Nederlandse klanten
beheerpakketten voor KMO’s van 5 tot 250 gebruikers aan. In 2012 zou INFOMAT
een omzet van ongeveer 5,3 miljoen euro moeten boeken, wat neerkomt op een
groei van 13% tegenover 2011. Op dit moment heeft het bedrijf een veertigtal
medewerkers in dienst.
Aangezien de verkoop in 2013 heeft plaatsgevonden, maakt INFOMAT in 2012 nog
deel uit van de consolidatieperimeter van de Groep. De boekhoudkundige gevolgen
van deze transactie zullen bijgevolg pas definitief bekend zijn in 2013. “Op dit
ogenblik schatten wij op een geconsolideerde meerwaarde ‘Aandeel van de Groep’
van zo'n 500.000 à 600.000 euro”, verklaart Bernard Lescot, Gedelegeerd
Bestuurder van Softimat. “Verder moet eveneens worden opgemerkt dat SOFTIMAT
om deze transactie te financieren een krediet van 100.000 euro aan MAN-ITH heeft
verleend, waarvan de laatste terugbetalingstermijn vastgelegd werd op 17 januari
2020.”
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Voor de financiële en juridische aspecten van deze transactie werd SOFTIMAT
bijgestaan door de onderneming GoNext, die is gespecialiseerd in het verlenen van
‘corporate finance’-advies.
Tijdens het eerste semester van 2012 had de SOFTIMAT-Groep zijn 100%
dochteronderneming POPSY SOFTWARE reeds verkocht, via een “Management Buy
Out”.
Met deze nieuwe en laatste transactie zet SOFTIMAT een punt achter zijn
‘SOFTWARE’-activiteiten om zich uitsluitend op ‘VASTGOED’-activiteiten te
concentreren, met een portefeuille van negen gebouwen voor professioneel gebruik
die zich in België, Luxemburg en Frankrijk bevinden en samen goed zijn voor
ongeveer 15.500m² kantooroppervlakte, 3.000m² technische laboratoria en
10.000m² opslagruimte.
“In de toekomst beogen wij tevens residentiële vastgoedprojecten te ontwikkelen of
er in te participeren”, aldus Bernard Lescot, Gedelegeerd Bestuurder van Softimat.
“In juni 2012 hebben wij een eerste stuk grond gekocht voor het bouwen van een
complex van tien appartementen in Brussel, maar dit project hebben wij nadien aan
interessante voorwaarden kunnen doorverkopen. Door deze transactie kan onze
nieuwe activiteit in 2013 een eerste meerwaarde realiseren. Op dit ogenblik worden
diverse andere projecten bekeken die op korte termijn zouden kunnen worden
geconcretiseerd.”
De Raad van Bestuur van de SOFTIMAT-Groep publiceert de cijfers van boekjaar
2012 samen met het jaarverslag op donderdag 25 april 2013. De Algemene
Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op dinsdag 28 mei 2013.

Voor meer informatie over INFOMAT nv mag u zich steeds wenden tot:
Stephan Van Bulck
Afgevaardigd Bestuurder
03/820.60.00
Stephan.vanbulck@infomat.eu
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