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Persbericht

Simac Techniek: Groei van omzet en winst in 2007.
Hoofdpunten
Simac Techniek NV is
actief in systeemintegratie
en dienstverlening in de
ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
en de IE&A (Industriële
Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux en enkele landen
in Centraal Europa.
Het aandeel Simac noteert
aan de effectenbeurs
Euronext Amsterdam.

•
•
•
•

Omzet over 2007 stijgt van EUR 131,3 miljoen naar EUR 145,6 miljoen (+ 10,9%)
Bedrijfsresultaat over 2007 daalt van EUR 4,1 miljoen naar EUR 3,1 miljoen
(-/- 23,4%)
Nettowinst over 2007 EUR 1,46 miljoen (2006: EUR 0,50 miljoen)
Simac hervat dividendbetaling op gewone aandelen (€ 0,02 per aandeel)

Samenvatting resultaten
(x 1.000 Euro)
Q4
2007

Q4
2006

Q1-Q4
2007

Q1-Q4
2006

Verkorte winst- en verliesrekening
Omzet

41.330

38.328

145.612

131.294

Brutowinst
Brutowinst in % van de omzet

19.825
48,0%

18.374
47,9%

72.447
49,8%

66.446
50,6%

1.260
3,0%
6,4%

2.052
5,4%
11,2%

3.105
2,1%
4,3%

4.052
3,1%
6,1%

-354
134

-1.273
19

-1.014
194

-1.913
35

1.040

798

2.285

2.174

-377

-1.115

-820

-1.684

663

-317

1.465

490

Bedrijfsresultaat
Bedrijfsresultaat in % van de omzet
Bedrijfsresultaat in % van de brutowinst
Netto financieringslasten
Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen
Winst voor winstbelastingen
Winstbelastingen
Winst voor de periode

Gang van zaken
Algemeen
Het jaar 2007 heeft voor een aantal onderdelen van Simac een groei van omzet en
een goed rendement opgeleverd. Het bedrijfsresultaat stond onder druk van
tegenvallende resultaten in Tsjechië en forse investeringen in de ICT-applicatie
bedrijven.
Simac Techniek NV
Postbus 340
5500 AH Veldhoven
T: +31 (0)40 258 27 00
F: +31 (0)40 258 27 05
info@simac.com
www.simac.com
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Simac Techniek NV is
actief in systeemintegratie
en dienstverlening in de
ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
en de IE&A (Industriële
Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux en enkele landen
in Centraal Europa.
Het aandeel Simac noteert
aan de effectenbeurs
Euronext Amsterdam.

ICT-infrastructuren
ICT-infrastructuren had in Nederland een goed jaar met stijgende omzet en een
daarmee gelijke tred houdend bedrijfsresultaat. In België waren er in de eerste helft
van 2007 nog problemen met enkele grote projecten en te hoge kosten. In de loop van
het jaar is een reorganisatie ingezet en werden de bedrijfsresultaten positief. Er zal in
2008 nog een verdere slag gemaakt moeten worden om te komen tot een stabiel
rendement op het gewenste niveau. In Luxemburg was de gang van zaken stabiel en
positief. Simac Tsjechië had een lastig jaar, projecten werden uitgesteld. Als gevolg
hiervan werd 2007 verliesgevend afgesloten
ICT-applicaties
Bij een aantal onderdelen van ICT-applicaties is in 2007 geïnvesteerd in
productontwikkeling en implementatie van eerste projecten en nieuwe producten bij de
klanten. Hiermee is een flinke inspanning gemoeid, die tot gevolg heeft gehad dat het
bedrijfsresultaat is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het vertrouwen is aanwezig
dat Simac door de toegenomen marktacceptatie van een aantal ontwikkelde
oplossingen zou kunnen doorbreken waardoor het rendement in dit segment zal
toenemen.
Simac Business Solutions (retail-automatisering en telematica en domotica in de zorg)
had een goede orderbinnenkomst tegen het einde van het jaar. Mede door
opstartkosten was het rendement negatief. Simac Datacollect
(documentautomatisering) boekte een positief resultaat dat iets lager lag dan in 2006.
Binnen Simac Onderwijs is in 2007 flink geïnvesteerd in de software. Dit ging ten
koste van het resultaat, maar deze ontwikkelingsinspanningen zullen naar
verwachting leiden tot een sterk verbeterd product. Dit is noodzakelijk om de
concurrentiepositie te handhaven en op termijn te verbeteren. Simac Business
Applications had een stabiel positief resultaat. Simac Triangle voldeed aan de
verwachting, maar het rendement wordt getemperd door inspanningen in
samenwerking met contractklanten en daarmee samenhangende productontwikkeling
en -implementatie. De activiteiten van Groupsupport.com (elektronisch vergaderen)
zijn via een management buy out per 1 januari 2008 buiten de groep gebracht.
IE&A
De Simac bedrijven op het gebied van Industriële Elektronica en Automatisering
presteerden in 2007 goed. Vooral Simac Electronics had wederom een uitstekend
jaar. Simac Masic & TSS bereikte een groei van de winstgevendheid. Binnen Simac
QuadCore zorgden de dienstverlenende activiteiten voor een positief bedrijfsresultaat.
Dit werd aangewend voor ontwikkelingen in nieuwe producten op het gebied van
presentieregistratie en toegangscontrole.
Participaties
Het belang in de Solva Groep werd in het eerste kwartaal verkocht met een
boekwinst. In 2007 heeft Allied Data Technologies (ADT) aansluiting gevonden bij een
internationale strategische partner. De overige participaties kenden een jaar met een
goede commerciële ontwikkeling.

Personeel
Simac Techniek NV
Postbus 340
5500 AH Veldhoven
T: +31 (0)40 258 27 00
F: +31 (0)40 258 27 05
info@simac.com
www.simac.com

Het aantal FTE’s ultimo 2007 bedroeg 857 (eind 2006: 808). Gemiddeld waren er
gedurende het jaar 830 medewerkers in dienst (in 2006: 765), een stijging van 8,5%.
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Voorstel winstbestemming
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening stelt het bestuur voor om 4 %
dividend uit te keren op de preferente aandelen en de cumulatief preferente aandelen.
Tevens stelt het bestuur voor € 0,02 dividend uit te keren op de gewone aandelen. Dit
dividendvoorstel zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april
2008 worden voorgelegd.

Bestuur
Simac Techniek NV is
actief in systeemintegratie
en dienstverlening in de
ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
en de IE&A (Industriële
Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux en enkele landen
in Centraal Europa.
Het aandeel Simac noteert
aan de effectenbeurs
Euronext Amsterdam.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2008 zal de heer
Henk Kivits aftreden als president commissaris vanwege het bereiken van de
statutaire maximum termijn van 12 jaar. Wij zijn de heer Kivits zeer erkentelijk voor de
bekwame en motiverende wijze waarop hij gedurende een lange en lastige periode
Simac eerst als lid en later als voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft
geadviseerd en ondersteund. Er is besloten de Raad van Commissarissen uit te
breiden naar vier leden. Inmiddels zijn de heren Hans Stellingsma en Abel Slippens
bereid gevonden vanaf 23 april 2008 toe te treden tot de Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen stelt voor beide personen op de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2008 als commissaris te benoemen.
Indien dit voorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt
overgenomen zal de voorzittersrol binnen de Raad vanaf 23 april 2008 interim worden
overgenomen door de heer Jos Vercammen. De heer Abel Slippens zal, na zijn
terugtreding als CEO van Sligro Food Group NV op 21 september 2008, het
voorzitterschap op zich nemen.
Op 1 juli 2008 eindigt de vierjarige termijn dat de heer Eric van Schagen is benoemd
als statutair bestuurder van Simac Techniek NV in de functie van CEO. De Raad van
Commissarissen stelt voor om hem tijdens de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 23 april 2008 te herbenoemen als statutair bestuurder in de
functie van CEO.
Op 1 november 2007 is de heer Mark Dekker toegetreden tot de directie van Simac
Techniek NV. De Raad van Commissarissen stelt voor om hem tijdens de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2008 te benoemen tot statutair
bestuurder in de functie van Member of the Board. De uitbreiding is nodig vanwege de
verwachte groei van de activiteiten, de wens om kansrijke speerpunten extra directie
aandacht te geven en de ambitie om het rendement in de komende jaren te verhogen.
Eveneens stelt de Raad van Commissarissen voor om de heer Michael van Kasteren
tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2008 te benoemen
tot statutair bestuurder in de functie van CFO.

Berichtgeving

Simac Techniek NV
Postbus 340
5500 AH Veldhoven
T: +31 (0)40 258 27 00
F: +31 (0)40 258 27 05
info@simac.com
www.simac.com

Vanaf 1 januari 2008 is de Amsterdamse Effectenbeurs gestopt met het NextEconomy
segment waarvan Simac deel heeft uitgemaakt. In afwachting van de invoering van de
transparantierichtlijn heeft Simac besloten om vanaf 2008 tussentijds uitsluitend
halfjaarcijfers te publiceren. De halfjaarcijfers zullen niet voorzien zijn van een
beoordelingsverklaring van de externe accountant.

3/13

nieuws
6 maart 2008

Verwachtingen
Thans spreekt de directie geen concrete verwachting uit over 2008. Incidentele baten
en lasten kunnen een relatief grote invloed hebben op het resultaat. In zijn
algemeenheid is er vertrouwen in een positieve ontwikkeling van de gang van zaken
waarbij successen op het gebied van ICT-applicaties een belangrijke rol spelen.
Directie Simac Techniek NV
Veldhoven, 6 maart 2008
Simac Techniek NV is
actief in systeemintegratie
en dienstverlening in de
ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
en de IE&A (Industriële
Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux en enkele landen
in Centraal Europa.
Het aandeel Simac noteert
aan de effectenbeurs
Euronext Amsterdam.
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Financiële agenda
2008
•
•
•

Jaarverslag 2007 (website): 27 maart 2008
Algemene vergadering van aandeelhouders: 23 april 2008
Halfjaarcijfers 2008: 28 augustus 2008 (voor beurs)

Bijlagen
(Tenzij anders vermeld luiden alle bedragen in duizenden euro’s)
Simac Techniek NV is
actief in systeemintegratie
en dienstverlening in de
ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
en de IE&A (Industriële
Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux en enkele landen
in Centraal Europa.
Het aandeel Simac noteert
aan de effectenbeurs
Euronext Amsterdam.

•
•
•
•
•
•

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Geconsolideerde balans
Geconsolideerd overzicht van kasstromen
Geconsolideerd mutatieoverzicht van eigen vermogen
Aanvullende toelichtingen
Activiteitenoverzicht Simac Techniek NV per 6 maart 2008

Corporate website Simac Techniek
• Voor verdere informatie over Simac Techniek NV verwijzen wij u naar onze
corporate website www.simac.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie en/of vragen over de inhoud van dit persbericht kunt u contact
opnemen met de heer ir. E. van Schagen, algemeen directeur Simac Techniek NV.
Telefoon: (040)2582700
Simac Techniek NV
Postbus 340
5500 AH Veldhoven
T: +31 (0)40 258 27 00
F: +31 (0)40 258 27 05
info@simac.com
www.simac.com
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Q4
2007
Omzet
Kosten van materialen en diensten
Brutowinst

Q1-Q4
2006

38.328
19.954
18.374

145.612
73.165
72.447

131.294
64.848
66.446

208

154

1.267

627

13.783
359
174
4.457
18.773

12.346
355
161
3.614
16.476

51.955
1.661
645
16.348
70.609

46.153
1.359
568
14.941
63.021

1.260

2.052

3.105

4.052

41
-395
-354

50
-1.323
-1.273

374
-1.388
-1.014

192
-2.105
-1.913

134

19

194

35

1.040

798

2.285

2.174

-377

-1.115

-820

-1.684

Winst over de periode

663

-317

1.465

490

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van Simac Techniek NV

663

-317

1.465

490

Winst voor de periode

663

-317

1.465

490

0,07
0,07

0,01
0,01

Personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Amortisatie immateriële activa
Overige bedrijfskosten
Totale bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financieringsbaten
Financieringslasten
Nettofinancieringslasten
Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen
Winst voor winstbelastingen
Winstbelastingen

Gewone winst per aandeel (in euro's)
Verwaterde winst per aandeel (in euro's)

Simac Techniek NV
Postbus 340
5500 AH Veldhoven
T: +31 (0)40 258 27 00
F: +31 (0)40 258 27 05
info@simac.com
www.simac.com

Q1-Q4
2007

41.330
21.505
19.825

Overige bedrijfsopbrengsten

Simac Techniek NV is
actief in systeemintegratie
en dienstverlening in de
ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
en de IE&A (Industriële
Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux en enkele landen
in Centraal Europa.
Het aandeel Simac noteert
aan de effectenbeurs
Euronext Amsterdam.

Q4
2006
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Geconsolideerde balans
31-dec
2007

31-dec
2006

Materiële vaste activa
Immateriële activa
Investeringen in geassocieerde deelnemingen
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Overige financiële activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Totaal vaste activa

6.609
4.697
374
197
1.052
6.071
19.000

5.064
4.845
180
351
1.326
6.750
18.516

Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal vlottende activa

11.143
38.386
6.618
56.147

9.473
27.689
7.152
44.314

Totaal activa

75.147

62.830

31-dec
2007

31-dec
2006

3.953
68.660
415
-59.664

3.953
68.660
208
-60.882

13.364

11.939

3.981
749
1.126
2.836
8.692

3.873
853
1.227
3.252
9.205

Kredietinstellingen
Rentedragende leningen
Handelsschulden en overige te betalen posten
Vooruitgefactureerde omzet
Personeelsbeloningen
Voorzieningen
Totaal kortlopende verplichtingen

8.615
1.493
27.865
14.336
72
710
53.091

3.371
1.128
24.877
11.349
57
904
41.686

Totaal verplichtingen

61.783

50.891

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

75.147

62.830

ACTIVA

Simac Techniek NV is
actief in systeemintegratie
en dienstverlening in de
ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
en de IE&A (Industriële
Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux en enkele landen
in Centraal Europa.
Het aandeel Simac noteert
aan de effectenbeurs
Euronext Amsterdam.

EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal
Agio
Reserves
Geaccumuleerde verliezen
Totaal eigen vermogen toe te rekenen
aan aandeelhouders van Simac Techniek NV
VERPLICHTINGEN
Achtergestelde leningen
Overige rentedragende leningen
Personeelsbeloningen
Voorzieningen
Totaal langlopende verplichtingen

Simac Techniek NV
Postbus 340
5500 AH Veldhoven
T: +31 (0)40 258 27 00
F: +31 (0)40 258 27 05
info@simac.com
www.simac.com
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Geconsolideerd overzicht van kasstromen
Q1-Q4 2007

Q1-Q4 2006

1.465

490

1.661
645
-374
1.388
-194
820
0
0

1.359
568
-192
963
-35
1.684
1.142
-160

5.411

5.819

-1.670
-10.549
2.991
2.987
-876

-4.591
-3.775
5.024
3.269
-962

Mutaties in werkkapitaal en voorzieningen

-7.117

-1.035

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

-1.706

4.784

Betaalde rente
Betaalde winstbelastingen

-1.208
-144

-963
-196

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

-3.058

3.625

Winst voor de periode

Simac Techniek NV is
actief in systeemintegratie
en dienstverlening in de
ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
en de IE&A (Industriële
Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux en enkele landen
in Centraal Europa.
Het aandeel Simac noteert
aan de effectenbeurs
Euronext Amsterdam.

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Amortisatie van immateriële activa
Financieringsbaten
Rentelasten
Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen
Winstbelastingen
Bijzondere waardeverminderingen
Terugname van bijzondere waardeverminderingen
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutaties
in werkkapitaal en voorzieningen
Mutaties in:
voorraden
handels- en overige vorderingen
handelsschulden en overige te betalen posten
vooruitgefactureerde omzet
voorzieningen en personeelsbeloningen

(zie vervolg pagina 9)

Simac Techniek NV
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(vervolg)
Verwervingen van materiële vaste activa
Verwervingen van immateriële activa
Ontvangsten uit hoofde van verkoop dochtermaatschappij, na aftrek van afgestoten geldmiddelen
Verwervingen van voor verkoop beschikbare fin. Act.
Ontvangsten uit verkoop van voor verkoop
beschikbare financiële activa
Verstrekte leningen u/g en borgtochten
Ontvangsten uit leningen u/g en borgtochten
Ontvangsten uit financiële lease
Ontvangen dividend
Ontvangen rente

-3.206
-497

-1.182
-164

0
-29

320
-105

400
-162
314
122
0
154

84
-385
445
120
44
148

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.904

-675

Betaalde dividenden
Opname van bankkrediet
Ontvangsten uit verkoop van eigen aandelen
Opname van achtergestelde leningen
Aflossingen achtergestelde leningen
Aflossingen overige leningen

-293
5.244
138
1.500
-1.032
-99

-270
-22
61
0
-1.032
-98

5.458

-1.361

-504

1.589

6.618
7.152
-30
-504

7.152
5.519
44
1.589

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten
Verloop van geldmiddelen en kasequivalenten
Saldo eind van rapportageperiode
Saldo begin van rapportageperiode
Effect van koersfluctuaties op de geldmiddelen
Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten

Simac Techniek NV
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5500 AH Veldhoven
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Geconsolideerd overzicht van eigen vermogenmutaties
Vermogensoverzicht 2006

Simac Techniek NV is
actief in systeemintegratie
en dienstverlening in de
ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
en de IE&A (Industriële
Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux en enkele landen
in Centraal Europa.
Het aandeel Simac noteert
aan de effectenbeurs
Euronext Amsterdam.

Simac Techniek NV
Postbus 340
5500 AH Veldhoven
T: +31 (0)40 258 27 00
F: +31 (0)40 258 27 05
info@simac.com
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Stand per 1 januari 2006

10.031

Winst over de periode
Betaalde dividenden
Uitgifte van cumulatief preferente aandelen
Verkoop van eigen aandelen
Omrekeningsverschillen
Stand per 31 december 2006

490
-270
1.500
61
127
11.939

Vermogensoverzicht 2007
Stand per 1 januari 2007

11.939

Winst over de periode
Betaalde dividenden
Verkoop van eigen aandelen
Omrekeningsverschillen
Stand per 31 december 2007

1.465
-293
138
115
13.364
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Aanvullende toelichtingen
1. Verslaggevende entiteit
Simac Techniek NV is gevestigd in Nederland. Het adres van de statutaire zetel is De
Run 1101 in Veldhoven. Dit bericht over het boekjaar 2007 omvat Simac Techniek NV
en haar dochterondernemingen (tezamen te noemen “Simac”) en het belang van
Simac in geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijk de
zeggenschap wordt uitgeoefend.

Simac Techniek NV is
actief in systeemintegratie
en dienstverlening in de
ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
en de IE&A (Industriële
Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux en enkele landen
in Centraal Europa.
Het aandeel Simac noteert
aan de effectenbeurs
Euronext Amsterdam.

2. Overeenstemmingsverklaring
Dit bericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 (Interim Financial Reporting).
De periode waarop dit bericht betrekking heeft, zal worden opgenomen in de
jaarrekening over het boekjaar 2007. Dit bericht omvat niet alle toelichtingen die
vereist zijn bij de opstelling van een volledige jaarrekening.
3. Waarderingsgrondslagen
De ten behoeve van dit bericht toegepaste waarderingsgrondslagen zijn in
overeenstemming met de waarderingsgrondslagen die zijn toegepast bij de opstelling
van de jaarrekening en zijn in overeenstemming met de International Financial
Reporting Standaards (IFRS) zoals aanvaard door de EU.
4. Gebruik van schattingen en oordelen
De opstelling van tussentijdse berichten vereist dat het management oordelen vormt
en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten
en lasten.
De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op
ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de
omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de
basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op
eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De door het management gemaakte significante
oordelen, schattingen en veronderstellingen bij de opstelling van dit tussentijdse
bericht zijn dezelfde als die zijn toegepast bij de geconsolideerde jaarrekening 2006.
5. Winst per aandeel
Q1-Q4 2007

Q1-Q4 2006

Netto resultaat beschikbaar voor gewone aandelen
Netto resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Simac
Dividendvoorstel op cumulatief preferente aandelen *
Dividendvoorstel op preferente aandelen *
Netto resultaat beschikbaar voor gewone aandelen na dividendvoorstel

1.465
-400
-20
1.045

490
-278
-15
197

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000)

14.405

14.255

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (verwaterd) ( x 1.000)

14.499

14.437

* De vaststelling van alle dividenden is voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Simac Techniek NV
Postbus 340
5500 AH Veldhoven
T: +31 (0)40 258 27 00
F: +31 (0)40 258 27 05
info@simac.com
www.simac.com
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6. Bedrijfssegmentering
Omzet
Q1-Q4 2007
Q1-Q4 2006
ICT Infrastructuren
ICT Applicaties
IE&A
Holding & eliminaties

Simac Techniek NV is
actief in systeemintegratie
en dienstverlening in de
ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
en de IE&A (Industriële
Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux en enkele landen
in Centraal Europa.
Het aandeel Simac noteert
aan de effectenbeurs
Euronext Amsterdam.

Simac Techniek NV
Postbus 340
5500 AH Veldhoven
T: +31 (0)40 258 27 00
F: +31 (0)40 258 27 05
info@simac.com
www.simac.com

114.867
13.007
20.139
-2.401
145.612

104.278
10.160
19.661
-2.805
131.294

Bedrijfsresultaat
Q1-Q4 2007
Q1-Q4 2006
1.233
143
2.389
-660
3.105

888
654
2.431
79
4.052

7. Eigen vermogen
Gedurende 2007 zijn 211.842 door Simac Techniek NV gehouden gewone eigen
aandelen verkocht als gevolg van de uitoefening van optierechten door werknemers.
De uitoefenprijs bedraagt EUR 0,65 per aandeel. Per 31 december 2007 houdt Simac
nog 20.709 eigen aandelen.
Ingevolge de vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is in
het tweede kwartaal het dividend betaald op de (cumulatief) preferente aandelen. In
totaal bedroeg het betaalde dividend EUR 292.500.
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Activiteitenoverzicht Simac Techniek NV per 6 maart 2008

SIMAC TECHNIEK NV
ICT-INFRASTRUCTUREN

Simac Techniek NV is
actief in systeemintegratie
en dienstverlening in de
ICT (informatie- en
communicatietechnologie)
en de IE&A (Industriële
Elektronica en Automatisering). Geografisch concentreert Simac zich op de
Benelux en enkele landen
in Centraal Europa.
Het aandeel Simac noteert
aan de effectenbeurs
Euronext Amsterdam.

•
•
•
•
•

Nederland
België
Luxemburg
Tsjechië
Slowakije

PARTICIPATIES
Allied Data Technologies

ICT-APPLICATIES
•
•
•
•
•

Simac
Simac
Simac
Simac
Simac

Business Applications
Business Solutions
Datacollect
Onderwijs
Triangle

APTS
Breedband Regio Eindhoven
Genexis
Optidose
Sensite Solutions
Simac Broadcast

IE&A
• Simac Electronics
• Simac QuadCore
• Simac Masic & TSS

Simac Techniek NV
Postbus 340
5500 AH Veldhoven
T: +31 (0)40 258 27 00
F: +31 (0)40 258 27 05
info@simac.com
www.simac.com
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