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Gfi Informatique start vandaag zijn vriendschappelijk openbaar 
overnamebod op Realdolmen 

 
 De initiële aanvaardingsperiode van het bod begint op 26 april en eindigt op 31 mei 

2018. 
 Deze transactie zorgt ervoor dat Realdolmen zich kan aansluiten bij een 

internationale industriële partner om op die manier zijn ontwikkeling in een volop 
consoliderende markt veilig te stellen. 

 Het overnamebod van Gfi Informatique krijgt de unanieme steun van de raad van 
bestuur van Realdolmen. 

 De historische aandeelhouders hebben zich ertoe verbonden om hun aandelen in te 
brengen in het bod, wat ongeveer 22% van het kapitaal bedraagt. 

 
Saint-Ouen (Frankrijk) en Huizingen (België), 26 april 2018 – Gfi Informatique, een 
belangrijke speler inzake digitale diensten en oplossingen, en Realdolmen, de leider 
van de IT-dienstverlening in België en Luxemburg, kondigen vandaag de opening aan 
van een vriendschappelijk en voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten op 
al de aandelen en warranten in omloop van Realdolmen, tegen een prijs van 37 EUR 
per aandeel en 11,03 EUR per warrant.  
 
Een transactie op initiatief van Realdolmen 
In een steeds veranderende en steeds complexere digitale wereld vereist de IT-
dienstenindustrie aanzienlijke investeringen om state-of-the-art diensten en oplossingen te 
kunnen leveren die voldoen aan de behoeften van klanten. Dit verklaart de huidige trend van 
consolidatie in de IT-dienstenindustrie. Daarom wenste Realdolmen aan te sluiten bij een 
industriële partner van internationaal formaat om dergelijke uitdagingen te kunnen aangaan 
en om zo zijn bedrijfsstrategie versneld te kunnen uitvoeren. 
 
“Door met Gfi Informatique samen te werken zullen we meegenieten van de voordelen van 
een grote multinationale groep en ons verder kunnen ontwikkelen in een volop 
consoliderende markt en zo onze leiderspositie in België en Luxemburg behouden,” legt 
Marc De Keersmaecker, General Manager van Realdolmen uit. “Dit zal ons ook in staat 
stellen om de beste talenten te blijven aantrekken en te voldoen aan de verwachtingen van 
klanten die op zoek zijn naar diensten van wereldklasse.” 

 
Een bod dat voortvloeit uit een competitief proces  
Realdolmen heeft aan de zakenbank Lazard gevraagd om de interesse van een twintigtal 
spelers op de markt na te gaan. “Op basis van de verschillende ingediende biedingen was 
de raad van bestuur van Realdolmen unaniem van mening dat het bod van Gfi Informatique 
het beste was, zowel financieel voor de aandeelhouders als wat betreft het industrieel 
project, voor de klanten en de medewerkers van Realdolmen,” preciseert Henri Van Engelen, 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Realdolmen. Het bod kreeg ook de steun van de 
historische aandeelhouders van Realdolmen, namelijk de familie Colruyt en QuaeroQ CVBA, 
die samen 21,94% van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. 
Laatstgenoemden hebben zich er onherroepelijk toe verbonden hun aandelen in het bod in 
te brengen. 
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Gfi Informatique biedt 37 EUR per aandeel en een equivalente prijs van 11,03 EUR per 
warrant, wat een premie vertegenwoordigt van 11% ten opzichte van de slotkoers van het 
aandeel op 22 februari 2018, de dag vóór de aankondiging van het bod en een premie van 
respectievelijk 22% en 28% ten opzichte van de volume gewogen gemiddelde koersen van 
de afgelopen 3 en 6 maanden. 
 
Op industrieel niveau zijn beide groepen zeer complementair, zowel geografisch als wat de 
aangeboden producten en oplossingen en de klantendoelgroepen betreft. Gfi Informatique 
is aanwezig in 20 landen en is overwegend gevestigd in Frankrijk en het Iberisch 
schiereiland. Realdolmen is voornamelijk aanwezig in België en Luxemburg. 
 
Gfi Informatique is een multi-specialist die zowel nabijheid als hoge toegevoegde waarde 
biedt. Het bedrijf biedt toegevoegde waarde middels een gespecialiseerd aanbod 
(outsourcing, digitale transformatie, IT-migratie, CRM en Big Data) en softwareoplossingen 
(ERP voor verzekeringsmaatschappijen, voor e-commerce, timemanagement, openbare 
diensten, klantenbeheer/desktop publishing...). Realdolmen van zijn kant geniet erkenning 
voor zijn IT-toepassingsdiensten, IT-infrastructuurdiensten en zijn aanbod inzake digitale 
transformatie, CRM en outsourcing voor middelgrote bedrijven. Realdolmen biedt ook 
specifieke oplossingen voor de gezondheidszorg en de financiële sector. 
 
“Gfi Informatique wil zijn aanwezigheid in België en Luxemburg versterken; deze operatie is 
in lijn met onze internationale expansiestrategie,” verklaart Vincent Rouaix, Voorzitter en 
CEO van de Groep Gfi Informatique. “We zullen samen met het management en de 
medewerkers van Realdolmen ons platform in de Benelux verder ontwikkelen.” 
 
Bekendmaking van de documenten 
Op 24 april 2018 hechtte de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 
(‘FSMA’) haar goedkeuring aan het prospectus met betrekking tot het openbare 
overnamebod van Gfi Informatique dat het antwoordmemorandum van Realdolmen omvat 
(samen het ‘Prospectus’).  
  
Een elektronische versie van het Prospectus (inclusief een kopie van het Antwoord 
Memorandum) is beschikbaar op de volgende 
websites: http://www.realdolmentenderoffer.com, www.bnpparibasfortis.be/epargneretplace
r (Frans en Engels), http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (Nederlands en 
Engels), http://www.gfi.world en http://www.realdolmen.com. Het Prospectus (inclusief een 
kopie van het antwoordmemorandum) kan gratis verkregen worden door contact op te 
nemen met BNP Paribas Fortis op +32 (0)2 433 41 13. Tot slot wordt van maandag tot 
vrijdag, van 10u00 tot 18u00, een gratis nummer (0800 705 28) geopend om de vragen van 
aandeelhouders van Realdolmen te beantwoorden. 
 
Initiële aanvaardingsperiode van het bod 
De initiële aanvaardingsperiode van het bod begint vandaag 26 april 2018 en eindigt op 31 
mei 2018 om 16 uur (CET). De aanvaardingsbulletins moeten rechtstreeks of via een 
financiële tussenpersoon worden ingediend bij BNP Paribas Fortis, dat optreedt als centrale 
loketinstelling. 
 
De verwezenlijking van het bod van Gfi Informatique is onderworpen aan de voorwaarde dat 
Gfi Informatique aan het einde van de initiële aanvaardingsperiode meer dan 75% van het 
kapitaal op volledig verwaterde basis en meer dan 75% van de stemrechten verkrijgt. 
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De resultaten van de transactie zullen op 4 juni aangekondigd worden en de uitbetaling van 
de ingebrachte aandelen is gepland op 12 juni 2018. 
 

- - - 
 

Over Gfi Informatique 
Gfi Informatique is een belangrijke speler op het vlak van IT-diensten en software in Europa en neemt een 
strategische positie in door haar gedifferentieerde aanpak ten opzichte van ondernemingen op wereldniveau en 
niche spelers. Met haar profiel van multi-specialist, biedt de Groep haar klanten een unieke combinatie van 
nabijheid, sectororganisatie en industriële kwaliteitsoplossingen aan. De Groep telt ongeveer 15.000 werknemers 
en heeft in 2017 een omzet van €1.132 miljoen gerealiseerd. 
Gfi Informatique is genoteerd op Paris Euronext, Euronext (Compartiment B) - ISIN Code: FR0004038099. 
Voor meer informatie: www.gfi.world 
 
Over Realdolmen 
Realdolmen is een onafhankelijke ICT-expert met meer dan 1.200 hooggeschoolde ICT-professionelen die 
diensten leveren aan meer dan 1.000 klanten in de Benelux met hun strategische, tactische en operationele ICT 
vragen. In elke samenwerking tracht Realdolmen het potentieel van mensen en organisaties te realiseren en 
streeft ze ernaar om ICT terug menselijk te maken. Dit alles, geïnspireerd door het bedrijfsmotto "To get there, 
together". 
http://www.realdolmen.com/fr  
 
Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met: 
 
akkanto 
Nathalie van Ypersele 
+32 (0)478/20.10.62 
Nathalie.van.ypersele@akkanto.com 
 
Aandeelhouders kunnen contact opnemen met het gratis nummer: 0800 705 28 van maandag tot en met vrijdag, 
van 10u00 tot en met 18u00. 

 
 
Waarschuwing: deze mededeling bevat toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die 
geen historische feiten weergeven en zij kunnen verwachtingen en schattingen, samen met hun onderliggende assumpties, 
uitspraken met betrekking tot plannen, doelstellingen, intenties en verwachtingen met betrekking tot toekomstige financiële 
resultaten, gebeurtenissen, handelingen, diensten, productontwikkeling -en potentieel, en verklaringen met betrekking tot de 
toekomstige prestaties, bevatten. Toekomstgerichte verklaringen worden over het algemeen aangeduid met woorden 
“verwacht”, “anticipeert”, ”gelooft”, “beoogt”, “schat”, ”is van plan”, “zal zijn” en soortgelijke bewoordingen. Hoewel het 
management van Realdolmen en Gfi Informatique ieder van mening is dat de verwachtingen die in dergelijke 
toekomstgerichte verklaringen worden weerspiegeld, redelijk zijn, worden de beleggers gewaarschuwd dat toekomstgerichte 
informatie en verklaringen aan verschillende risico's en onzekerheden onderhevig zijn, waarvan vele moeilijk te voorspellen 
zijn en in het algemeen buiten de controle van Realdolmen en Gfi informatique liggen, die ertoe zouden kunnen leiden dat de 
daadwerkelijke resultaten en ontwikkelingen in belangrijke mate verschillen van deze die uitgedrukt zijn, of impliciet vervat 
zijn in of verwacht worden door, de toekomstgerichte informatie en verklaringen. Deze risico's en onzekerheden omvatten 
onder andere, risico's gerelateerd aan het vermogen van Realdolmen en Gfi Informatique om de acquisitie te voltooien op 
basis van de voorgestelde voorwaarden of het voorgesteld tijdsschema, de risico's verbonden aan het uitvoeren van 
transacties waarbij een bedrijfscombinatie wordt gevormd, waaronder het risico dat de verwachte voordelen van de acquisitie 
niet zullen worden gerealiseerd, de risico's met betrekking tot toekomstige mogelijkheden en plannen voor het 
gecombineerde bedrijf, met inbegrip van de onzekerheid omtrent de verwachte financiële prestaties en resultaten van het 
gecombineerd bedrijf na de voltooiing van de voorgenomen acquisitie, de risico's dat het moeilijker zou worden om zaken op 
de gewoonlijke manier te doen of om relaties met klanten, werknemers, fabrikanten of leveranciers te onderhouden en de 
mogelijkheid dat de marktprijs van de aandelen van Realdolmen zou dalen, evenals andere risico's verbonden aan de 
bedrijfsvoering van respectief Realdolmen en Gfi Informatique. Hoewel de lijst van factoren die hier beschreven zijn 
representatief is, mag geen enkele lijst als een verklaring van alle potentiële risico's, onzekerheden of veronderstellingen die 
een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de geconsolideerde financiële situatie of operationele resultaten van de 
ondernemingen, worden beschouwd. 
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