
  

 
 

Persbericht 2 september 2011, 7.30 uur – Huizingen, België 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

Q1 trading update 

Voor de periode van drie maanden met einddatum 30 juni 2011 

RealDolmen, de onafhankelijke aanbieder van single-source ICT-oplossingen, kondigt zijn omzet aan voor het eerste 
kwartaal met einddatum 30 juni 2011. 
 

Hoofdpunten 

 Stijging van de totale omzet met 25,7 % op jaarbasis in het eerste kwartaal. 

 De groei van 74,9 % van onze afdeling Products bevestigt de sterke reputatie van het bedrijf op het vlak van  

 infrastructuurverwante producten en diensten.  

 De groei van 7,5 % van onze afdeling Professional Services is een voortzetting van de groei in de tweede 

helft van vorig jaar na verbetering van alle businessratio’s.   

 De groei van 9,4 % in onze Business Solutions afdeling is het gevolg van de sterke prestatie van de 

Enterprise Solutions afdeling en een consolidatie van onze Axapta activiteiten.  

 

Bruno Segers, Chief Executive Officer van RealDolmen, licht toe: 

 
“Zowel Professional Services als Business Solutions laten een forse groei optekenen. De verbetering van het 
merendeel van onze ratio's in de tweede helft van vorig jaar werd dit kwartaal voortgezet of bevestigd. We beginnen 
ook de – zij het nog beperkte – voordelen te zien van onze initiatieven om medewerkers aan te werven en te 
behouden, terwijl de IT-arbeidsmarkt heel krap blijft. Ook onze afdeling Products geeft blijk van een flinke groei, zelfs 
zonder rekening te houden met twee grote deals die we in het begin van dit jaar konden sluiten. Op basis van de 
huidige vooruitzichten van onze activiteiten en de pipeline zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet, ook al 
moeten we voorzichtig blijven gezien de economische situatie.” 

 

Inlichtingen: Bruno Segers, CEO RealDolmen - Tel.: +32 2 801 43 13 

Enkele recente nieuwe klanten 
Tijdens deze periode werden de volgende contracten en klanten binnengehaald in een brede waaier sectoren: 
 

 Panasonic Energy Belgium in Tessenderlo selecteerde RealDolmen voor de uitbesteding van zijn IT-

afdeling. Hier gaat het om het beheer van de hele infrastructuur en alle toepassingen. Dit contract loopt over 

een periode van 3 jaar. 

 

 Het toonaangevende distributiebedrijf Pietercil sloot een overeenkomst met RealDolmen om RealDolmens 

eigen Real Applied Wholesale (RAW) ERP-systeem te migreren naar Microsoft Dynamicx 2012. Dit contract 

betekent ook het eerste project rond de nieuwe RAW/AX-roadmap. 

 

 WAAK is een beschutte werkplaats die in België meer dan 1.700 werknemers telt, waarvan er 1.350 een 

(arbeids)handicap hebben. Dit is de grootste werkgever in de Belgische sociale economie. RealDolmen werd 

aangesteld voor de migratie van hun intern ontwikkelde ERP-systeem naar Oracle 11g en voor de 

modernisering van hun datacenterinfrastructuur. 

 

Financieel overzicht 

Omzet  
In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de omzet aanzienlijk gestegen met 25,7 %. Alle segmenten deden 

het goed. De omzet van Infrastructure Products steeg met 74,9 % en die van Services met 7,9 % in vergelijking met 

dezelfde periode vorig jaar. De groei binnen alle segmenten bewijst het succes van onze single-source 

marktbenadering. 
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Omzet per segment  
in m € 

Q1  
2011/2012 

Q1  
2010/2011 

Variantie 
in % 

Infrastructure Products           25.535              14.598    74,9% 

Professional Services           34.062              31.699    7,5% 

Business Solutions             9.483                8.667    9,4% 

Subtotaal Services & Solutions           43.545              40.366    7,9% 

Totaal Groep           69.080              54.964    25,7% 

  

 Infrastructure Products: De omzet is in het eerste kwartaal sterk gestegen dankzij twee grote productdeals in 

het begin van april, bovenop een globale sterke productomzet in de loop van het hele kwartaal. Dit resulteerde in 

een groei van 74,9 %. Dit bevestigt de sterke reputatie van het bedrijf op het vlak van infrastructuurverwante 

producten en diensten. 

 

 Professional Services: De inkomsten uit Professional Services stegen met 7,5 % in vergelijking met hetzelfde 

kwartaal vorig jaar. Deze groei, zowel in België als in Frankrijk, is een voortzetting van de groei met 7 % in de 

tweede helft van vorig jaar. De groei werd gerealiseerd als gevolg van betere Managed Services, verbeterde 

dagprijzen en betere productiviteit binnen zowel Application Services en Infrastructure Services, met een lichte 

stijging van het personeelsbestand.  

 
 Business Solutions: De inkomsten uit Business Solutions stegen met 9,4 % in vergelijking met het eerste 

kwartaal van vorig jaar. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een forse stijging van onze Enterprise Solutions 
activiteiten dankzij betere licentieverkoop en een hogere productiviteit en een consolidatie van onze Axapta 
activiteiten, ondanks een lichte daling van onze Legacy Application activiteiten, voornamelijk in Luxemburg.  

Verwachtingen voor het boekjaar 2011/2012 
Hoewel de economische situatie ons dwingt om voorzichtig te blijven, verwachten we voor het boekjaar 2011/2012 
een verdere snellere groei dan de markt en een lichte verbetering van de marges. Op basis van de huidige situatie 
verwachten we dat de stijging van de inkomsten uit Services voor het volledige jaar goed zal zijn, ook al zal de stijging 
van dit kwartaal niet het hele jaar aangehouden kunnen worden. We verwachten dat de huidige productiviteit en 
dagtarieven in stand zullen worden gehouden, terwijl het personeelsbestand lichtjes zou stijgen op een krappe IT-
arbeidsmarkt. Ook de inkomsten uit onze producten zouden moeten stijgen, ook al hebben we hierop geen duidelijk 
zicht als gevolg van de aard van deze activiteit. 
 

We blijven geloven dat onze positie als marktleider en de kracht van ons single-source aanbod, het voordeel van de 

strategische projecten waarin we verder geïnvesteerd hebben en onze sterke financiële stabiliteit – zeer cruciaal in 

woelige tijden – ons de kans zullen bieden om marktaandeel te blijven winnen.  

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
De Raad van Bestuur heeft aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 september 
2011 gevraagd om in te stemmen met de terugkoop van eigen aandelen in een 5-jarenprogramma voor een maximum 

van 1.070.631 gebundelde aandelen. Als de aandeelhouders het programma goedkeuren, zal de Raad van Bestuur 
de timing en de procedure voor de aankoop van aandelen RealDolmen op de markt bepalen en alle aankopen 
bekendmaken in overeenstemming met de van kracht zijnde bepalingen. Voor meer details over de Algemene 
Vergadering: http://www.realdolmen.com/uploadedFiles/Investor_Relations/Shareholders/110914_Agenda_NL.pdf 

Jaarverslag 2010/2011 in multimediaformaat 
Tot slot willen we de aandacht vestigen op het onlangs gepubliceerde jaarverslag voor 2010/2011, voor het eerst in 

multimediaformaat. Aan de hand van visuele elementen, korte filmpjes en interviews met de Voorzitter van de Raad 

van Bestuur, de CEO en verschillende werknemers van RealDolmen, wordt de lezer door het verhaal van 

RealDolmen en de financiële cijfers geloodst. Raadpleeg het jaarverslag op: http://annualreport.realdolmen.com 

 

 

Voor meer informatie: 

Bezoek onze website WWW.REALDOLMEN.COM 

http://www.realdolmen.com/uploadedFiles/Investor_Relations/Shareholders/110914_Agenda_NL.pdf
http://annualreport.realdolmen.com/
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Of neem contact op met 

Thierry de Vries 

Secretary-General 

TEL.: +32 2 801 55 55 

FAX: +32 2 801 55 99  

thierry.devries@realdolmen.com  

 

 

Over RealDolmen 

RealDolmen is een onafhankelijke single-source verstrekker van ICT-oplossingen en een kennisbedrijf met nagenoeg 

1.600 hooggeschoolde IT-professionals en meer dan 1.000 klanten in de Benelux en Frankrijk. Het bedrijf levert 

innovatieve, efficiënte en betrouwbare ICT-oplossingen en professionele diensten, om zijn klanten te helpen om hun 

doelstellingen te bereiken door hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. 
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