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Zenitel verkoopt haar Caraïbische netwerkactiviteiten aan Curaçao
Growth Fund.
Zenitel N.V. (EURONEXT Brussel: ZENT), een toonaangevende speler in geïntegreerde
beveiligingscommunicatie, kondigt vandaag aan dat het een overeenkomst heeft ondertekend om 100%
van haar aandelen in Zenitel Caribbean B.V. te verkopen aan Curaçao Growth Fund (CGF).
Gevestigd in de Nederlandse Antillen met hoofdzetel in Willemstad, Curaçao, bezit en beheert Zenitel
Caribbean B.V. de publieke veiligheidsnetwerken in Curaçao, Aruba, st Maarten en de BES eilanden
(Bonaire, Eustatia & Saba). Zenitel Caribbean B.V. is de netwerkbeheerder en verkoopt airtime op deze
netwerken. Daarnaast commercialiseert Zenitel Caribbean B.V. de Vingtor-Stentofon producten en
fungeert het als systeemintegrator. De netwerkactiviteiten genereerden in 2014 een jaaromzet van EUR
4,6 miljoen met een recurrente EBITDA van EUR 1,3 miljoen. Aan de huidige valutakoers ANG/EUR,
betaalt CGF in cash een prijs gelijk aan ongeveer 5,1 keer de 2014 EBITDA.

Kenneth Dastol, CEO van Zenitel, bevestigde dat deze transactie volledig in lijn is met de strategie van
Zenitel om haar resterende netwerkactiviteiten af te stoten en zich volop te richten op de verdere
winstgevende groei van haar Vingtor-Stentofon kernactiviteiten.
Hij zei dat gedurende de besprekingen met CGF, het duidelijk werd dat CGF volledig de noden van de
lokale bedrijven begrijpt en dat, als lokale eigenaars, ze goed in staat zijn om waarde toe te voegen aan
het bedrijf, aan haar klanten en aan haar medewerkers. Hij voegde eraan toe verheugd te zijn dat, als
onderdeel van de overeenkomst, CGF deel zal uitmaken van Zenitel’s wereldwijd partnernetwerk en de
Vingtor-Stentofon producten, die in 2014 ongeveer 2% van de totale Caraibische omzet
vertegenwoordigden, zal commercialiseren in het Caribisch gebied en in delen van Latijns-Amerika.

Justus Martens, Managing Director van Curacao Growth Fund (CGF) zegt zeer tevreden te zijn met deze
overeenkomst: “Zenitel Caribbean B.V. staat bekend om het leveren van kwaliteitsdiensten met een
constante groei tijdens de afgelopen 10 jaar. Wij zijn dan ook zeer verheugd mede te kunnen delen dat
deze transactie de eerste investering is door het nieuw opgerichte Curaçao Growth Fund.
Als nieuwe eigenaars, zijn wij geëngageerd om deze positieve trend, welke door Zenitel is ingezet, verder
door te zetten en om het locale management te ondersteunen door middel van hands-on strategische
ondersteuning .
Als locale eigenaars, geloven wij dat we waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf en haar regionale
groeistrategie".
Curaçao Growth Fund is de eerste investeringsmaatschappij in Curaçao en werd opgericht door Justus
Martens en Erik Baas, twee investeringsspecialisten met meer dan 50 jaar wereldwijde ervaring in de
banksector, corporate finance, boekhouding en vermogens-en beleggingsbeheer. Het investeringsfonds
zal voornamelijk pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen in Curaçao als investeerders
hebben, waaronder als eerste en als grootste investeerder het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC).
Curaçao Growth Fund heeft als missie om te investeren in bestaande, gevestigde locale bedrijven om
deze te verbeteren en te laten groeien door middel van bijkomende kapitaalinjecties, efficiëntie en handson strategische ondersteuning.
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Voor meer informatie, contacteer:
Dhr. Kenneth Dastol, CEO: +47 4000 2511
Dhr. Mark Küpers, CFO: +47 4000 2715
Dhr. Johan Meersman, Corporate Controller (*): +32 478 47 58 42
ZENITEL heeft zich sterk gepositionneerd op het kruispunt van twee technologieën, communicatie enerzijds en veiligheid en
beveiliging anderzijds. Als één van de marktleiders op het vlak van ogenblikkelijke audio en data communicatie, levert Zenitel snelle
en veilige producten en netwerken. Wanneer het gaat over het beheren van kritieke activiteiten of in levensbedreigende situaties, is
Zenitel in vele gevallen de eerste keuze.
Zenitel is georganiseerd rond 2 kernactiviteiten, met focus op één of meerdere specialiteiten: onze eigen Intercom producten en
onze eigen netwerk diensten.
Onder de globale merknaam Vingtor-Stentofon, is Zenitel sterk aanwezig in de markt van beveiligde communicatie, te zee en te
land.
Vingtor-Stentofon voorziet voornamelijk in geïntegreerde communicatiesystemen voor specifieke markt segmenten waarin leven,
veiligheid en beveiliging van levensbelang zijn. Systeem interfaces die compatibel zijn met andere veiligheidssystemen inclusief
CCTV, toegangscontrole en alarm voor ingewikkelde veiligheidsoplossingen.
Onder de merknaam Vingtor-Stentofon is Zenitel vooral aanwezig op de markten van beveiliging van gebouwen met oplossingen
zoals deurcommunicatie, liftcommunicatie en perimeter bewaking, op de infrastructuurmarkt in treinen, luchthavens en autowegen,
maritieme sector en in industrieële omgevingen van chemische fabrieken tot mijnbouw industrie.
Zenitel is genoteerd op Euronext te Brussel (ZENT). Het statutaire hoofdkantoor van Zenitel bevindt zich in Zellik (Brussel) en de
operaties worden geleid vanuit Noorwegen.
(*) Representing MFA Projects BVBA
Voor meer info: www.zenitel.com
De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 met
betrekking tot de plichten van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde
markt.
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