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Ctac neemt strategisch meerderheidsbelang
in Digisolve-Mijn ICT
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Als Business & Cloud Integrator helpt Ctac haar klanten hun
ambities waar te maken. Door continu te innoveren creëert
Ctac daarvoor de benodigde business value. Ctac biedt
een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft
‘on any cloud’ en levert diensten op het gebied van IT
modernisation, Connected Intelligence, Transformation
& Changemanagement, Security & Trust en Business
Transformation.

Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten waaronder
de XV Retail Suite bestaande uit een omnichannel gedreven
Point-of-Sale & Loyalty platform en SaaS-oplossingen
voor de woningcorporatie en het commercieel vastgoed,
respectievelijk Fit4Woco en Fit4RealEstate.

Ctac bestaat 29 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring 
en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, 
wholesale, manufacturing en real estate. Over het eerste 
halfjaar van 2021 realiseerde Ctac een omzet van € 52 miljoen.

Ctac heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een
goed gebalanceerd personeelsbestand. Samenwerken
om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in
het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam
(ticker: CTAC) en heeft vestigingen in ’s-Hertogenbosch en 
in Wommelgem (België).

Bij Ctac werken per ultimo juni 2021 457 medewerkers.  
Meer informatie is te vinden op www.ctac.nl.

Ctac publiceert haar derde kwartaalcijfers 2021 op 28 oktober 
aanstaande.

 www.ctac.nl
 info@ctac.nl
 +31 (0)73 - 692 06 92

Henny Hilgerdenaar |  CEO 
Pieter-Paul Saasen |  CFO

Over Ctac

Meer informatie

Ctac N.V.
Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch
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Digimij is gevestigd in Helmond. Het ambitieuze en gemotiveerde team bestaat momenteel uit 12 
medewerkers. Digimij is in de regio Zuidoost-Brabant een betrouwbare ICT-partner voor vele MKB-bedrijven.

Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac: “Deze strategische acquisitie vormt de derde stap in de realisatie van 
onze equity story. Voor Ctac vormt het onboarden van Digimij een interessante en logische stap voor het 
verstevigen van onze ICT-beheer dienstverlening waarbij wij bedrijven nog meer mogelijkheden bieden om 
te kiezen uit verschillende oplossingen zowel on premise als ook in de cloud. Via deze acquisitie zetten wij 
een nieuwe stap in het optimaliseren en uitbreiden van onze clouddienstverlening. Tevens breiden wij ons 
bereik voor aanvullende services bij nieuwe opdrachtgevers via het Digimij kanaal fors uit. Wij zijn uitermate 
content dat we Digimij aan ons hebben weten te binden en om verdere groei te realiseren van zowel Digimij 
alsmede onze producten. Tevens verwachten we verdere groei van dit marktsegment.” 

“Digimij’s omzet bedraagt ruim € 2 miljoen op jaarbasis en zal vanaf Q4 van het huidige boekjaar bijdragen 
aan de groei van onze cloudactiviteiten. De aankoop zal tevens direct bijdragen aan de EBITDA en winst 
per aandeel van Ctac. Ctac financiert de acquisitie uit eigen middelen en zal geen additionele financiering 
aantrekken of aandelen uitgeven”, aldus Pieter-Paul Saasen, CFO van Ctac. 

Edwin Hillen, co-founder van Digimij: “Een actuele trend onder dienstverleners in de ICT-markt is het 
zoeken naar schaalgrootte en verbreding van end-to-end ICT-services. Digimij wordt onderdeel van Ctac  
en dat biedt onze opdrachtgevers meer stabiliteit alsmede de mogelijkheid om meer ICT-diensten af te 
nemen via het Ctac-kanaal dat nu voor ons geopend wordt. Beide bedrijven gaan elkaar zeker versterken  
via alle mogelijke vormen van samenwerking. Ctac is voor ons een logische partij om strategisch mee samen 
te gaan.”

Edwin Hillen en co-founder William Verkoelen blijven aan de onderneming verbonden als leidinggevenden 
en zij behouden een minderheidsbelang in Digimij, waarmee hun betrokkenheid is gewaarborgd. De 
acquisitie van het 80% belang wordt in contanten afgerekend. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over 
verwerving van het resterende minderheidsbelang waarvan op termijn een beperkt deel in aandelen Ctac zal 
worden afgerond. Digimij zal als onafhankelijk onderdeel van de Ctac-groep blijven opereren.

De verkrijging van het meerderheidsbelang in Digimij past naadloos bij het businessmodel en in de strategie 
van Ctac, waarbij Ctac haar klanten toegevoegde waarde wil bieden bij hun digital transformation journey, 
onder meer door het bieden van de juiste ICT end-to-end oplossingen in de breedste zin des woords.

Ctac’s strategie is er op gericht om leidende posities in te nemen in de domeinen: IT modernisation, 
Connected Intelligence, Transformation & Changemanagement, Security & Trust en Business Transformation.  

Ctac neemt strategisch meerderheidsbelang
in Digisolve-Mijn ICT

’s-Hertogenbosch, 1 oktober 2021 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Euronext Amsterdam: CTAC) 
heeft een koopovereenkomst ondertekend voor de acquisitie van 80% van de aandelen in  
Digisolve-Mijn ICT B.V. (Digimij) per 1 oktober 2021, een specialist in software en hardware oplossingen.

CTAC NEEMT STRATEGISCH MEERDERHEIDSBELANG IN DIGISOLVE-MIJN ICT  -  3



PERSBERICHT

Disclaimer

Dit persbericht bevat uitspraken die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ctac N.V. en geeft bepaalde intenties,

doelstellingen en ambities weer op basis van huidige inzichten. Dergelijke prognoses zijn uiteraard niet vrij van risico’s en kennen,

gezien het feit dat geen zekerheid bestaat over de omstandigheden die in de toekomst van toepassing zijn, een bepaalde mate van

onzekerheid. Er is een veelheid aan factoren die eraan ten grondslag kan liggen dat de werkelijke resultaten en prognoses kunnen

afwijken van hetgeen ter zake in dit document is beschreven. Dergelijke factoren kunnen onder meer zijn: de algemene economische

en technische ontwikkelingen, schaarste op de arbeidsmarkt, het tempo van internationalisering van de markt voor IT solutions en

consulting activiteiten alsmede toekomstige acquisities en/of desinvesteringen.

FINANCIËLE AGENDA

28 oktober 2021  : Publicatie bericht over het derde kwartaal 2021

25 februari 2022 :  Publicatie jaarcijfers 2021

29 april 2022  :  Publicatie bericht over het eerste kwartaal 2022

4 mei 2022  :  Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? Klik hier.
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