Cegeka
Cegeka is een onafhankelijke, Europese ICT–dienstverlener. Het bedrijf helpt zijn klanten met IT-consultancy-opdrachten, de integratie
van ICT-infrastructuur, de ontwikkeling en implementatie van toepassingen en outsourcing. Bij het van origine Belgische ICT-bedrijf
werken 4 000 mensen. Cegeka heeft kantoren in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Roemenië,
Slowakije en Tsjechië en levert diensten aan klanten in heel Europa.

When ambition meets ambition
Sinds zijn management buy-out in 1992 heeft André Knaepen Cegeka uitgebouwd van een lokale tot een pan-Europese ITdienstverlener met vestigingen in tien landen. Sinds 2006 is de omzet vertienvoudigd tot ruim 400 miljoen euro en het
is Cegeka’s ambitie om dit indrukwekkende groeiparcours de komende jaren voort te zetten. Binnen vijf jaar wil het nogmaals
in omvang verdubbelen.
Vanuit onze portefeuille merken we elke dag dat IT tot de kern van bedrijfsvoering behoort en dat er een nood is aan spelers die
meedenken met hun klanten. Vanuit onze ervaring in ICT kunnen we vooral Cegeka’s voortdurende innovatie en klantenbewustzijn
appreciëren. We waren sinds de eerste contacten sterk onder de indruk van het groeitraject dat de onderneming - onder leiding van
een breed en gedreven managementteam - de laatste tien jaar heeft afgelegd.

Together,
we build
a leading
company

Cegeka wil geografisch uitbreiden en zijn positie in bestaande markten versterken. Het management
heeft de ambitie om dat zowel organisch als via een buy & build-strategie te realiseren. In onze
geografische expansie zullen we ons eerst concentreren op de landen waar we al actief zijn omdat er
daar ruimte is om onze diensten nog verder af te stemmen op de noden van onze klanten.
Outsourcing in het algemeen staat centraal in de uitbreidingsplannen en moet de motor van verdere
groei worden. Door onze investering komen er extra middelen ter beschikking waarmee we Cegeka’s
ambitie kracht kunnen bijzetten.

Overzicht
Activiteit

Een onafhankelijke, Europese
ICT–dienstverlener

Land

België

Instap

2017

Platform

Smart Industries

Omzet

400m EUR (2016)

Werknemers

4000

Website

www.cegeka.com
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