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SYSTEMAT VERKOOPT ZIJN “INFRASTRUCTUUR”-ACTIVITEIT
IN BELGIË EN LUXEMBURG
De Raad van Bestuur van SYSTEMAT NV heeft besloten het geheel van zijn
“Infrastructuur”-activiteit te verkopen in het kader van een Management-Buy-Out
transactie.
De transactie bestaat erin het geheel van de activa dat de “Infrastructuur”-activiteit
vormt in België en Luxemburg te verkopen, met inbegrip van de commerciële
benaming ‘SYSTEMAT’ en de ondernemingen SYSTEMAT Luxembourg PSF SA,
SYSTEMAT EXPERT NV en SYREMAT NV, aan twee nieuwe voor deze transactie
opgerichte bedrijven, met name STM SA in Luxemburg en STMT NV in België.
De kaderleden van SYSTEMAT, gegroepeerd onder de benaming G.H.T. Invest sarl,
die bij deze transactie betrokken zijn, worden financieel ondersteund door
belangrijke Luxemburgse investeringsfondsen, met name FIELD SICAR sca en STING
sca, en het Franse investeringsfonds, EUROCAPITAL sa. Om deze aankoop te
financieren zijn zij samen overgegaan tot een tafelronde eveneens samengesteld uit
belangrijke Belgische en Luxemburgse bankinstellingen.
In het kader van die operatie werd SYSTEMAT geassisteerd door GoNext voor de
financiele aspecten en door het advocatenkantoor Stibbe voor de juridische aspecten.
De Raad van Bestuur van SYSTEMAT heeft deze transactie op 30 december 2010
goedgekeurd. Hierdoor zullen enerzijds de belangrijke investeringen toegestaan door
haar aandeelhouders tijdens de afgelopen 10 jaar worden veilig gesteld, en
anderzijds kan voor de 350 medewerkers van de overgedragen activiteit een nieuw
en ambitieus ontwikkelingsproject worden opgebouwd.
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De overname van de ‘Infrastructuur’-activiteiten door competente kaderleden die
over een grondige kennis van de Groep beschikken, zal er verder voor zorgen het
management binnen een zeer competitieve arbeidsmarkt te behouden en het beheer
van de overgedragen activiteiten ononderbroken voort te zetten.

De overdrachtsdatum werd met terugwerkende kracht vastgesteld op 30 juni 2010,
terwijl de feitelijke overdracht van de activiteiten op 31 januari 2011 wordt
vastgelegd.
In ruil voor de overgedragen activa zal SYSTEMAT een bedrag geschat op
10,8 miljoen euro ontvangen. De Raad van Bestuur zal de bestemming van deze
liquide middelen nader bepalen. De impact op de Groepsresultaten zou niet
significant mogen zijn.
Door deze transactie zal SYSTEMAT haar strategie resoluut heroriënteren op
‘Software’-activiteiten, die interessante ontwikkelingsvooruitzichten bieden voor de
toekomst. Deze ‘Software’-activiteit wordt dus de nieuwe ‘core business’ van de
Groep en bestaat uit de POPSY-producten, in eigendom van POPSY SOFTWARE NV,
een 100% dochteronderneming van SYSTEMAT NV, en de DIMASYS WORKGROUPen DIMASYS ENTERPRISE-producten, in eigendom van INFOMAT NV, een 51%
dochteronderneming van SYSTEMAT NV.
Het jaarlijkse omzet gegenereerd door deze ‘Software’-activiteit bedraagt ongeveer
7,5 miljoen euro, voor een bedrijfsresultaat rond de 10%. Door deze reorganisatie
hoopt SYSTEMAT vanzelfsprekend de ontwikkeling van deze activiteit te kunnen
bespoedigen, terwijl de opportuniteiten die zich in deze sector onvermijdelijk zullen
aanbieden aandachtig zullen worden overwogen.
Verder blijft SYSTEMAT het geheel van zijn vastgoed portefeuille behouden, waarvan
de commerciële waarde redelijkerwijs kan worden geschat op ongeveer 30 miljoen
euro, en dat terugkerende huurinkomsten ten bedrage van meer dan 2 miljoen euro
zou moeten genereren in de toekomst. De portefeuille bestaat uit negen gebouwen
voor professioneel gebruik gevestigd in België, Luxemburg en Frankrijk, samen goed
voor ongeveer 15.500m² kantooroppervlakte, 3.000m² technische laboratoria en
10.000m² opslagruimte. Deze panden zijn momenteel volledig bezet door
waardevolle huurders.
De Raad van Bestuur is van mening dat de transactie toelaat de activa aan hun juiste
prijs te waarderen en dat deze transactie bijgevolg een goede opportuniteit betekent
voor de aandeelhouders die interessante activa blijven behouden, met de ‘Software’activiteiten enerzijds, en de vastgoedactiviteiten anderzijds.
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“Ik ben bijzonder trots om vandaag de nieuwe organisatie van de Groep die
terugkeert naar zijn oorspronkelijk vak voor te stellen: de ontwikkeling en de
verkoop van beheersoftware. Deze nieuwe organisatie maakt het eveneens mogelijk
de vastgoedinvesteringen die wij sinds 1990 hebben gerealiseerd, en die tot nu toe
weinig of slecht gewaardeerd waren, beter te kunnen exploiteren. Ik verheug mij
eveneens om de verdere ontwikkeling van Systemat te kunnen overlaten aan een
nieuw, jonger, dynamischer en ambitieuzer management team dat aan de behoeften
en de professionele ambities van onze medewerkers zal kunnen beantwoorden”,
aldus Jean-Claude Logé, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Gedelegeerd
Bestuurder.
De Groep, op deze manier opnieuw gepositioneerd en rendabel, blijft op de Eerste
Markt van de Beurs van Brussel genoteerd onder de benaming SOFTIMAT NV. Deze
benaming moet echter nog worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. Jean-Claude Logé blijft Voorzitter van de Raad van Bestuur maar
zal geen operationele functies meer uitoefenen vanaf 1 januari 2011.

Bernard Lescot
Afgevaardigd Bestuurder
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