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SYSTEMAT SLUIT HET FRANSE DOSSIER DEFINITIEF AF EN
CONCENTREERT ZICH BESLIST OP DE BELUX-MARKT
In juli 2005 heeft Systemat alle activiteiten in Frankrijk verkocht aan AMF NV, via
een “Management Buy Out”-transactie, voor een totaal bedrag van 4.578.000 EUR.
Tijdens deze overdrachtshandelingen heeft Systemat sommige leningen alsook
garanties tegenover de banken en leveranciers van Systemat France moeten
behouden.
Gezien de nieuwe verliezen die in 2005 en 2006 werden geboekt, heeft de Raad van
Bestuur van Systemat France op 18 juni 2007 beslist zich onder de bescherming van
het gerecht te plaatsen om te kunnen genieten van de wet van 26 juli 2005 voor de
bescherming van ondernemingen in moeilijkheden.
Per 31 december 2007 bedroeg het geheel van onze verbintenissen ten opzichte van
Systemat France 4.277.000 EUR.
De onderhandelingen met de gerechtelijke bewindvoerder en de door Systemat
France geïnteresseerde overnemers hebben geleid tot de betaling van EUR 921.000
ten gunste van SYSTEMAT. Deze som werd al gedeeltelijk uitbetaald ten belope van
702.000 EUR. Het openstaande saldo van 219.000 EUR zal op 23 september 2008
worden ontvangen.
Hierbij moet eveneens worden vermeld dat het uitgestelde bedrag van 500.000 EUR
m.b.t. het openstaande saldo overgedragen aandelen, volledig uitbetaald werd.
Ten slotte is het belangrijk te melden dat deze transactie, die een netto impact op de
halfjaarlijkse resultaten zal hebben ten belope van 2.228.000 EUR, in 2008 zal
bijdragen tot het optimaliseren van de geldmiddelen van de Groep ter hoogte van
1.421.000 EUR.
In overeenstemming met het Master 2010-plan zet deze transactie een definitief punt
achter het Franse dossier, en laat Systemat toe zich beslist op de Belux-markt te
concentreren.
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Meer informatie hieromtrent wordt verstrekt tijdens de eerstvolgende presentatie van
de halfjaarlijkse resultaten van de Groep die zal plaatsvinden op donderdag
28 augustus 2008 om 16u30.
Voor de Raad van Bestuur,
Jean-Claude Logé
Gedelegeerd Bestuurder

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 2007:
EUR 132 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.
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