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P E R S B E R I C H T   
 
 
Ctac benoemt ABN AMRO als liquidity provider 
 
’s-Hertogenbosch, 24 april 2020 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (Euronext 
Amsterdam: CTAC) maakt vandaag bekend dat ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) is 
aangesteld als liquidity provider om de handel in gewone aandelen die genoteerd zijn op 
Euronext Amsterdam te bevorderen.  
  
Deze stap past in de strategie van Ctac waarbij de beursnotering de mogelijkheid biedt tot 
het aantrekken van extern kapitaal voor algemene bedrijfsdoeleinden en acquisities. 
 
De activiteiten van ABN AMRO onder de liquidity provider overeenkomst zullen aanvangen 
per 24 april 2020. 

_________________________________ 
 
OVER CTAC 
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 business consultancy, managed services, projecten, learning en detachering.  
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 2020 28 jaar en heeft in deze periode ruime ervaring en 
inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail, wholesale, manufacturing en real 
estate. Over 2019 realiseerde Ctac een omzet van EUR 82 miljoen. 
 
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 haar 
hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch naast vestigingen in Wommelgem (BE) en Parijs (FR). 
 
Bij Ctac werken per ultimo 2019 397 medewerkers. Meer informatie is te vinden op 
www.ctac.nl. 
 
 
Voor meer informatie  
Ctac N.V. 
Meerendonkweg 11 
5216 TZ ‘s-Hertogenbosch 
 
Postbus 773 
5201 AT ’s-Hertogenbosch 
www.ctac.nl  
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Financiële agenda 
30 april 2020 : publicatie bericht over het eerste kwartaal 2020 
10 juni 2020 : Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
6 augustus 2020 : publicatie bericht halfjaarcijfers 2020 
29 oktober 2020  : publicatie bericht over het derde kwartaal 2020 
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