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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 Modern Workplace, Integratie, 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 in 2022 30 jaar en heeft in deze periode  
ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de 
sectoren retail, wholesale, manufacturing, real estate en 
professional services. Over 2021 realiseerde Ctac een  
omzet van € 106 miljoen met gemiddeld 430 FTE’s en  
161 professionele inleenkrachten.

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).

Over Ctac

Meer informatie

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

Pieter-Paul Saasen   |  CEOCtac N.V.
Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch
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Ctac verkoopt haar corporatie 
softwaredienst (Fit4Woco) aan DataBalk

‘s-Hertogenbosch, 21 maart 2022 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (“Ctac”) (Euronext Amsterdam: CTAC) 

maakt bekend dat overeenstemming is bereikt over de voorgenomen verkoop van haar corporatie 

softwaredienst (Fit4Woco) inclusief overdracht van alle activa en passiva die hier aan gerelateerd zijn aan 

DataBalk B.V. ("DataBalk"). Met deze verkoop brengt Ctac meer strategische focus aan in haar portfolio 

en gaat het zich binnen de vastgoedmarkt met haar softwareproduct Fit4RealEstate volledig richten op de 

commerciële vastgoedmarkt. 

DataBalk richt zich met haar IT-oplossingen en diensten primair op de corporatiesector en heeft  
zich gecommitteerd om de continuïteit van de Ctac klantrelaties binnen deze sector onverminderd  
voort te zetten. 

“Eerder dit jaar hebben we aangegeven dat we ons portfolio tegen het licht zouden houden en deze 
verkoop is daar een onderdeel van. We zien in DataBalk een logische en betrouwbare overnamepartij  
voor Fit4Woco”, aldus Ctac CEO Pieter-Paul Saasen. “De gesprekken tussen Ctac, DataBalk en  
Stichting Vivare (de betreffende afnemer van Fit4Woco) hebben geleid tot het gewenste resultaat  
voor Ctac, DataBalk en Stichting Vivare, waarbij de voortgang van de dienstverlening aan voornoemde 
corporatie is geborgd."

Naar verwachting zal de transactie begin april 2022 worden afgerond. Ctac krijgt een vergoeding voor het 
softwareproduct en het gerelateerde klantcontract. De verkoop van Fit4Woco heeft voor Ctac een neerwaarts 
omzeteffect op jaarbasis van circa EUR 1,5 miljoen.
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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

29 april 2022 : Trading update Q1 2022

4 mei 2022 : Algemene Vergadering van Aandeelhouders

29 juli 2022 : Publicatie bericht halfjaarcijfers 2022

30 september 2022 : Capital Markets Day

26 oktober 2022 : Trading update Q3 2022

Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? Klik hier.
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