Nieuwsbericht

Descartes verwerft Scandinavisch KSD Software
Een verrijking met een robuuste, Scandinavische logistieke gemeenschap en toonaangevende oplossingen
voor elektronische douaneaangiften binnen de EU
WATERLOO, Ontario, Canada, 2 mei 2013 – Descartes Systems Group (TSX:DSG) (Nasdaq:DSGX),
wereldleider in integratie van handelsverkeer tussen logistiekintensieve organisaties, heeft KSD Software
Norway AS (“KSD”) verworven, een toonaangevende, Scandinavische aanbieder van oplossingen voor
elektronische douaneaangiften binnen de Europese Unie (“EU”).
Kenmerk van de EU-markt voor naleving van douaneformaliteiten is het complexe raamwerk van lidstaten met
elk hun eigen regelgeving, taal en systeem. Transporteurs, logistieke tussenpersonen en verzenders hebben
de hulp gezocht van technologiepartners als Descartes en KSD om deze complexiteit het hoofd te kunnen
bieden.
“Naleving van douaneformaliteiten binnen de EU is complex,” zegt Svenn Widerberg, CEO van KSD. “We zijn
erop gericht dit proces te vergemakkelijken voor onze klanten zodat zij zich op hun beurt kunnen
concentreren op hun kernactiviteiten. Net als wij is Descartes erop gericht zijn klanten tegemoet te treden
met resultaten en daarom is de combinatie met Descartes voor onze klanten een logische keuze. Het verheugt
ons zeer dat onze klanten nu toegang hebben tot nog meer oplossingen en nog meer mondiale logistieke
deelnemers zodat zij efficiënter kunnen opereren.”
Met KSD worden er meer dan 1.300 klanten toegevoegd aan Descartes’ Global Logistic Network; de
meerderheid van deze bedrijven is gevestigd in Scandinavië. KSD voorziet zijn klanten van technologische
oplossingen voor douanedeclaratie, veiligheidsregistratie, transportmanagement en vrachtvervoer. Dankzij de
combinatie van KSD’s toonaangevende oplossingen voor EU-douaneformaliteiten en Descartes’ mondiale
gemeenschap van logistieke deelnemers en oplossingen voor vervoersmanagement, hebben klanten nu één
vertrouwde partner om hen te helpen hun zendingen wereldwijd aan te sturen.
“Met een jaarlijkse inkomstenstroom van ongeveer USD $10 miljoen (€ 7,7 miljoen op 2 mei 2013) die
rechtstreeks wordt gegenereerd door onze gecombineerde bedrijfsactiviteiten, voegt KSD schaalvoordeel toe
aan Descartes om een bredere logistieke gemeenschap van dienst te kunnen zijn,” zegt Edward Ryan, Chief
Commercial Officer bij Descartes. “Onze Global Logistics Network-klanten kunnen hun eigen logistieke
operaties uitbreiden dankzij de toegang tot de grote Scandinavische gemeenschap van logistieke deelnemers
en de oplossingen voor naleving van EU-douanevoorschriften van KSD. Tegelijkertijd verheugt het ons
Descartes’ portfolio voor vervoersmanagement te kunnen aanbieden om de klanten van KSD te helpen hun
logistieke operaties nog efficiënter en winstgevender te maken.”
KSD heeft zijn hoofdkantoor in Oslo, Noorwegen, en heeft vestigingen in Zweden, Denemarken en Nederland.
De geheel contante prijs voor de verwerving bedroeg NOK 190 miljoen (ongeveer USD $33 miljoen, € 25,3
miljoen op 2 mei 2013), waarbij Descartes ongeveer NOK 11,5 miljoen werkkapitaal (ongeveer USD $2
miljoen, € 1,5 miljoen op 2 mei 2013) heeft verworven. Descartes heeft voor de realisatie van de verwerving
ongeveer USD $13 miljoen (ongeveer € 9,9 miljoen op 2 mei 2013) in contanten betaald en heeft USD $20
miljoen (ongeveer € 15,4 miljoen op 2 mei 2013) van een kredietfaciliteit voor acquisities benut.
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Descartes zal de transactie, samen met de financiële resultaten voor het eerste fiscale kwartaal van 2013,
toelichten in een teleconferentie die is gepland op donderdag 30 mei a.s. om 8.00 uur VM ET. De
gereserveerde nummers voor de teleconferentie zijn +1 (855) 410-0553 voor Noord-Amerika of +1 (646)
583-7389 voor andere continenten; de pincode voor deelneming is 372668#.
Over KSD
KSD is een toonaangevende, in Scandinavië gevestigde aanbieder van oplossingen voor elektronische
douaneaangiften voor zowel EU-landen als voor Zwitserland, Noorwegen, Israël, de VS en Canada. Naast
afhandeling van douaneformaliteiten biedt KSD software aan voor veiligheidsregistratie (Import Control
Systems, ICS), transportmanagement en vervoerssystemen. KSD is in 1995 begonnen met de ontwikkeling
van software en de oplossingen ondersteunen bedrijven bij de verbetering van hun efficiëntie binnen zowel de
interne als de externe toevoerketen. KSD heeft zijn hoofdkwartier in Oslo, Noorwegen, en heeft 8 vestigingen
verspreid over Scandinavië en de Benelux.
Bezoek www.ksdsoftware.com/en/ voor meer informatie over KSD.
Over Descartes
Descartes (TSX:DSG) (Nasdaq:DSGX) is de wereldwijde leider op het gebied van on-demand, SaaSoplossingen (Software-as-a-Service) die bijdragen aan de verbetering van de productiviteit, prestaties en
zekerheid voor ondernemingen waarbij logistiek een belangrijke rol speelt. Via het cloud-based Logistics
Technology Platform kunnen bedrijven samenwerken met meer dan 35.000 handelsrelaties dankzij de
integratie met Descartes’ met het Global Logistics Network, het meest uitgebreide, wereldwijde, logistieke
netwerk.
Klanten gebruiken de Descartes’ modulaire SaaS-oplossingen voor het stroomlijnen, controleren en meten van
verschillende logistieke processen. Denk daarbij aan, het inplannen en uitvoeren van distributieactiviteiten,
het valideren en betalen van logistieke facturen, het aangeven van im- en exportdocumenten.
Descartes’ hoofdkantoor is gevestigd in Waterloo, Ontario, Canada en de onderneming heeft daarnaast
vestigingen en partners verspreid over de hele wereld. Meer informatie op www.descartes.com.
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Dit bericht bevat toekomstgerichte informatie die binnen het kader van de financiële wetgeving valt ("toekomstgerichte
verklaringen") in relatie tot het productaanbod van Descartes en potentiële, daaruit voortvloeiende baten en andere
belangen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen impliceren bekende en onbekende risico’s, onzekerheden, aannamen en
andere factoren die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke resultaten, prestaties of verworvenheden en wel zodanig dat
deze significant afwijken van de beoogde resultaten, prestaties of verworvenheden of ontwikkelingen die expliciet of
impliciet volgen uit dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Tot deze factoren behoren, zij het niet uitsluitend, de factoren
en aannamen die zijn beschreven in de paragraaf getiteld Certain Factors That May Affect Future Results (Bepaalde factoren
die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden) in documenten die zijn gedeponeerd bij de Securities and Exchange
Commission, Ontario Securities Commission en andere beurscommissies in Canada. Lezers zijn gewaarschuwd geen
onevenredig vertrouwen te hebben in dergelijke toekomstgerichte verklaringen die alleen hun waarde hebben op de dag dat
zij worden afgelegd. Descartes verbindt zich niet tot of aanvaardt geen enkele verplichting of garantie tot publicatie van
wijzigingen op of revisies van een toekomstgerichte verklaring indien de verwachtingen veranderen of de gebeurtenissen,
voorwaarden of omstandigheden zich wijzigen waarop een dergelijke toekomstgerichte verklaring is gebaseerd.
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