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Parijs, 28 october 2021 – 18:00

SII neemt het Belgische bedrijf ANANKEI BV over
De Groep SII versterkt door de overname van ANANKEI BV haar positie in België. ANANKEI BV is
gevestigd in Heverlee.
ANANKEI BV is een IT consultancy bedrijf, gespecialiseerd in het aanleveren van IT infrastructuur en
telecom consultants en ondersteunt reeds meer dan 15 jaar bedrijven met hun digitale
transformatie.
Haar klantenportefeuille bestaat uit een 15-tal grote internationaal actieve klanten uit de telecom,
bancaire, verzekering en energie sector.
ANANKEI BV realiseerde in 2020 een omzet van ongeveer 8M€ en heeft een 100-tal
werknemers/consultants.
Dankzij deze overname vergroot de Groep SII haar dienstenaanbod binnen een aantal strategische
sectoren in België en versterkt ze haar nabijheid met een aantal grote klanten.
De overname van 100% van de aandelen van ANANKEI BV werd volledig contant gerealiseerd en de
activiteiten zullen vanaf 1 november 2021 geconsolideerd worden in de resultaten van de Groep SII.
Deze externe groeioperatie past volledig binnen de internationale groeistrategie van de Groep SII.
***
Volgende afspraak :
Fiscal 2021-2022 half-year revenues, Tuesday November 9, 2021 after trading
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Over SII
Als een toegewijde partner voor technologiezaken levert SII Group oplossingen met toegevoegde
waarde voor projecten bij grote bedrijven. Vertrouwend op teams van ervaren ingenieurs en
methoden die de hoogste kwaliteitsnormen toepassen, heeft SII een evenwichtige focus op:

• Technologie consultancy (IT, elektronica en telecom),
• Digitale diensten (technische IT en netwerken).

SII Group heeft zichzelf georganiseerd om rap en flexibel te kunnen inspelen door een persoonlijke
service te bieden. SII heeft negen kantoren in Frankrijk die dienen als winstcentra met robuuste
operationele middelen en de mogelijkheid om grote internationale klanten te ondersteunen en
bedrijven te helpen in 18 landen op vier continenten.
In het boekjaar 2020-2021, dat eindigde op 31 maart, boekte SII Group een omzet van € 654,2
miljoen.
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