Gereglementeerde en vertrouwelijke informatie – vertaling van het officiële Franstalige bericht

Emakina Group neemt New Yorks digitaal agentschap Karbyn over
New York, Brussel, (Embargo: 9 februari 2018, 18.30 CET) – Emakina Group (ALEMK_BB-ISIN:
BE0003843605) meldt de overname van het in New York gevestigde full-service digitaal agentschap
Karbyn. Met deze stap versterkt het zijn aanwezigheid in de VS.
Emakina Group SA neemt een belang van 100% in het kapitaal van Karbyn.
Het doet dit via zijn dochteronderneming The Reference, een agentschap met kantoren in Gent,
Antwerpen en New York. Hiermee zet het zijn Amerikaanse groeiambities kracht bij. De overname creëert
ook nieuwe kansen voor internationale klanten die op zoek zijn naar hoogwaardige steun in de VS.
Karbyn is een gecertificeerde partner van innovatieve CMS-oplossingen, zoals Sitecore en Adobe
Experience Manager. De focus van het full-service digitaal bureau ligt op digitale strategie, web- en
mobiele ontwikkeling en marketingautomatisering. 10 experts bedenken bedrijfskritieke digitale
projecten, voeren ze uit en beheren ze met succes. Zo bouwt het team langdurige klantenrelaties op met
zowel KMO- als Global Fortune 500-bedrijven.
De aankoopprijs voor de acquisitie bedraagt 500.000 USD en wordt in contanten betaald. De overname is
onderworpen aan de goedkeuring door de raad van bestuur van Emakina Group. De definitieve waarde
van de transactie zal gebaseerd zijn op de operationele resultaten van Karbyn tot 2022. De aanvullende
prijs wordt deels in aandelen en deels in contanten betaald.

De jaaromzet in 2017 van Karbyn zal waarschijnlijk 2 miljoen USD overstijgen. De verwachte EBITDA
(bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen) voor hetzelfde jaar wordt geschat op 0,3 miljoen USD. Karbyn zal
een positieve financiële impact hebben op de geconsolideerde EBITDA van Emakina Group in 2018.
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Emakina Group behoort tot de Europese top 3 van onafhankelijke full service digitale agentschapsgroepen.
Toonaangevende nationale en multinationale organisaties zoeken sterke gebruikerservaringen voor hun klanten,
medewerkers en partners. Emakina Group zorgt hiervoor, dankzij hoogwaardige digitale marketingdiensten.
Tevreden gebruikers maken een merk succesvol.
Daarom creëren ruim 800 experts vanuit 15 vestigingen in 9 landen prachtige websites, e-commerce-oplossingen,
applicaties en communicatiecampagnes. Zo vergroten alle Emakina-agentschappen de ‘User Equity’ van bedrijven
en organisaties. Dit opgebouwde vermogen aan positieve ervaringen is de sleutel tot hun succesvolle digitale
transformatie. Emakina Group rapporteerde een omzet van 77,3 miljoen euro in 2016 en is genoteerd op Euronext
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