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PERSBERICHT 
 
 

Punch Telematix neemt het Belgische SpaceChecker over 

Unieke satelliettechnologie vult portfolio aan 
 
Sint-Martens-Latem, België – 6 februari 2006 – Punch International NV ('Punch'), de 
gediversifieerde technologiegroep met hoofdzetel in Sint-Martens-Latem, maakt vandaag 
bekend dat het via dochter Punch Telematix NV ('Punch Telematix') de aandelen van het 
Belgische bedrijf SpaceChecker NV ('SpaceChecker') heeft overgenomen. SpaceChecker 
(www.spacechecker.com) is een Europees marktleider op het gebied van op 
satelliettechnologie gebaseerde totaaloplossingen voor tracking en tracing van goederen en 
voertuigen.   
 
SpaceChecker werd opgericht in 1999 door Wim De Peuter die zijn sporen verdiende bij de 
ESA (European Space Agency) en was tot vandaag in handen van PON Holding, het 
moederbedrijf van onder meer ICS dat al eerder door Punch werd overgenomen, en 
SpaceCapital Services, een dochter van de Luxemburgse holding IHL. Het bedrijf telt 24 
medewerkers die ook na de overname tewerkgesteld blijven. Wim De Peuter, huidig CEO van 
het bedrijf, blijft in functie en zal rapporteren aan Paul Schillebeekx, CEO van Punch 
Telematix, de divisie die alle telematica-activiteiten van de Punch-groep overkoepelt. De 
operationele activiteiten van SpaceChecker worden volledig geïntegreerd in Punch Telematix. 
Voor 2006 verwacht SpaceChecker een omzet van ca. 5 miljoen euro. Het bedrijf zou reeds 
dit boekjaar positief bijdragen tot de resultaten van de Punch-groep. 
 
Het huidige aanbod van Punch Telematix bestaat uit een gamma van breed inzetbare 
toepassingen voor zowel low-end en mid-range als high-end telematicatoepassingen 
gebaseerd op een open, modulaire en schaalbare architectuur die het beste van de 
verschillende betrokken partijen en technologieën combineert. Daarnaast biedt Punch 
Telematix verscheidene diensten aan, o.a. back-end applicaties via het internet en volledig 
geïntegreerde applicaties op maat. Dankzij samenwerkingsovereenkomten met diverse 
operatoren (o.a. Proximus en Vodafone) kan Punch Telematix niet alleen de hardware- en 
softwarecomponenten van de front-end- en back-endapplicaties, maar ook de benodigde 
datacommunicatie aanbieden, met andere woorden, totaaloplossingen voor geïntegreerde 
telematicatoepassingen. 
 
"SpaceCheckers zogenoemde Satellite Data Service (SDS) onderscheidt zich van andere 
systemen doordat het dataverkeer niet verloopt via een gsm- of GPRS-netwerk, maar via een 
geostationair satellietnetwerk met uitbereid bereik. Tracking, tracing en fleetmanagement 
worden met andere woorden ook mogelijk in gebieden waar geen of slechts beperkte gsm- of 
GPRS-dekking is. De technologie vindt zijn toepassing vooral in de trailer- en containermarkt. 
Voor vervoer over zee is SDS dé oplossing", zegt Paul Schillebeekx, CEO van Punch 
Telematix. 
 
"Momenteel is SDS beschikbaar in heel Europa, het Midden Oosten, Noord-Afrika, Rusland 
en Zuid-Oost Azië", zegt Wim Deblauwe, CFO van Punch, "dat betekent een niet geringe 
uitbreiding van onze afzetmarkt." 
 
Wim De Peuter, CEO van SpaceChecker ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet: "Wij zijn 
blij dat we een team kunnen vormen met een dynamische groep als Punch Telematix. Onze 
technologie vult de bestaande portfolio perfect aan en binnen deze 'telematicacluster' zullen 
we hem tot zijn volle potentieel kunnen ontwikkelen." 
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Over Punch International 
Punch is een kennis- en technologieleverancier bij uitstek en stelt alle bedrijven in de groep in staat om 
nieuwe technologie te creëren die commercialiseerbaar en winstgevend is. Punch zal al zijn kennis en 
ervaring aanwenden en zijn financiële middelen inzetten om potentieel succesvolle technologie te 
helpen uitgroeien tot een hoger ontwikkelingsniveau. Punch streeft ernaar om de verwachtingen van zijn 
klanten op het gebied van kwaliteit, kosten, levering en service te beantwoorden met totaaloplossingen. 
Zo biedt Punch zijn klanten de mogelijkheid om hun doel te bereiken en zelfs te overtreffen, om een 
langdurig concurrentievoordeel te verwezenlijken in hun markten en marktaandeel te verwerven. Dankzij 
deze benadering kan Punch de meerwaarde voor alle betrokken partijen blijven verhogen: partners, 
aandeelhouders, klanten, leveranciers, en de maatschappij. 'Punch – Empowering Technology'. 
 
Punch is genoteerd aan Euronext Brussels (PUN) en maakt deel uit van de NextPrime index. 
Alle persmededelingen en andere informatie zijn beschikbaar op www.punchinternational.com en 
www.euronext.com. 
 
Voor meer informatie 
Wim Deblauwe, CFO Punch International - wim.deblauwe@punchinternational.com – Koperstraat 1A – 
9830 Sint-Martens-Latem – België - Tel.: +32 (0)9 243 48 40 - Fax: +32 (0)9 243 48 48 
 
Wim De Peuter, CEO SpaceChecker – wim.depeuter@spacechecker.com - Interleuvenlaan 15A  - 3001 
Leuven  - België - Tel.: +32 (0)16 39 11 10 - Fax. +32 (0)16 39 11 19 
 
 


