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Zenitel sluit de verkoop van haar Caraïbische netwerkactiviteiten aan
Curaçao Growth Fund succesvol af.

Zenitel N.V. (EURONEXT Brussel: ZENT), een toonaangevende speler in geïntegreerde
beveiligingscommunicatie, kondigt vandaag aan dat ze de verkoop van haar Caraïbische
netwerkactiviteiten, zoals eerder aangekondigd in het persbericht van 3 november 2015, met succes
heeft afgerond.

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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