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Samas N.V. maakt bekend dat het automatiseringsproject Harmony vertraging heeft
opgelopen bij de implementatie in de Nederlandse organisatie.
Het laatste deel van het project, de introductie van dit nieuwe procesbesturingssysteem in
Frankrijk, zal hierdoor enkele maanden verschuiven tot de zomer. De in december 2006
gestarte introductie van Harmony in Duitsland (meubelen) verloopt voorspoedig.
Als gevolg van de vertraging zullen zowel de directe als indirecte kosten van Harmony hoger
uitvallen dan verwacht. Daarnaast zullen de met dit project gemoeide kostenbesparingen pas
in een later stadium in de resultaten van Samas zichtbaar worden.
Deze ontwikkeling heeft tot een tijdelijke uitbreiding van de kredietfaciliteit geleid met
aangepaste voorwaarden.
De omzet in de tweede helft van het boekjaar zal naar verwachting ongeveer 20% hoger
uitkomen dan in de eerste helft van het boekjaar. Deze substantiële stijging zal door de
gevolgen van Harmony slechts gedeeltelijk in het resultaat doorwerken.
Dit betekent dat de tweede helft van het boekjaar 2006 / 2007, dat eindigt op 31 maart 2007,
zal worden afgesloten met een operationeel verlies, zij het kleiner dan in de eerste helft.
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Samas is in Europa de toonaangevende, multinationale aanbieder van kantoormeubilair en biedt met
verschillende merken een breed scala aan meubileringsproducten en -diensten. Samas legt zich toe op
het bieden van kantooroplossingen die de productiviteit en de tevredenheid van de medewerkers
verhogen en de kosten verlagen. De producten van Samas hebben vele prijzen gewonnen en de talloze
referentieprojecten getuigen van een permanente aandacht voor innovatie, ergonomie en design.
De merken (Martin Stoll, Fortschritt, Schärf, MBT, Sitag, Drabert, Roneo, Sansen, Assenburg en Falpro)
hebben leidende marktposities in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
en Oost-Europa.
De producten en diensten van Samas zijn beschikbaar via een uitgebreid netwerk voor directe verkoop
(Samas Office) en onafhankelijke dealers. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer € 360 miljoen, het
bedrijf heeft rond de 2.300 medewerkers. De aandelen van Samas NV zijn sinds 1986 op de Euronext
NV aandelenbeurs in Amsterdam genoteerd. Eind maart 2006 was ongeveer 70% van deze aandelen in
handen van grote investeerders. Het financiële jaar loopt van 1 april tot en met 31 maart.
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