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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 IT
modernisation, Connected Intelligence, Transformation
& Changemanagement, Security & Trust en Business
Transformation.

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 2021 29 jaar en heeft in deze periode ruime
ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren
retail, wholesale, manufacturing en real estate. 

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 vestigingen in ’s-Hertogenbosch en  
in Wommelgem (België).

Over Ctac

Meer informatie

 www.ctac.nl
 info@ctac.nl
 +31 (0)73 - 692 06 92

Pieter-Paul Saasen   |  CFO en interim CEOCtac N.V.
Meerendonkweg 11, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postbus 773, 5201 AT 's-Hertogenbosch
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Raad van commissarissen Ctac 
benoemt Pieter-Paul Saasen tot CEO 

’s-Hertogenbosch, 9 november 2021 – De raad van commissarissen (rvc) van Business & Cloud Integrator 

Ctac N.V. (“Ctac”) (Euronext Amsterdam: CTAC) benoemt per 15 november 2021 huidig CFO Pieter-Paul Saasen (46) 

tot Chief Executive Officer van de onderneming. Hij volgt hiermee de vorige maand teruggetreden Henny 

Hilgerdenaar op. Saasen is sinds twee jaar statutair bestuurder en CFO bij Ctac. De rvc heeft de search naar  

een nieuwe CFO inmiddels in gang gezet.  

De rvc heeft na het aftreden van de vorige CEO inventariserende gesprekken met diverse betrokkenen 
binnen en buiten het bedrijf gevoerd. Hieruit en uit eigen observaties van de commissarissen volgt dat 
Saasen uitstekend voldoet aan de eisen die aan de nieuwe CEO van Ctac worden gesteld. “Pieter-Paul 
heeft de juiste drive om tot resultaat te komen. Daarbij is hij in staat om zakelijk leiderschap te combineren 
met oog voor de menselijke maat. Hij zit nu twee jaar in het bestuur van de onderneming en kent de 
uitdagingen waar Ctac voor staat, en welke mogelijkheden de markt biedt. We kunnen met hem dus  
direct doorpakken om de ingezette koers aan te scherpen en de groeidoelstellingen te realiseren”,  
aldus president-commissaris Harry Hendriks.

Pieter-Paul Saasen heeft een carrière in de accountancy gehad en was Managing Partner bij BDO voordat 
hij in 2019 de overstap naar Ctac maakte. Sinds 1 oktober 2019 was Saasen in de functie van CFO bij Ctac 
verantwoordelijk voor finance & control en diverse staffuncties. In de afgelopen periode heeft hij zich 
al meer gefocust op de operatie en klantrelaties. Hij was de sturende kracht achter een aantal recente 
acquisities, onder andere van Oliver IT en Digisolve-Mijn ICT. 

“We moeten met elkaar goed kijken naar de plaats die Ctac inneemt in de waardeketen van klanten.  
Wij hebben het talent, de kennis en technologie in huis om waarde toe te voegen, maar dit kunnen we  
nog beter bij onze klanten positioneren dan we nu doen. Ik verheug me erop om met het team de kansen 
die de markt ons biedt om te zetten in resultaat, voor opdrachtgevers, werknemers en aandeelhouders”, 
aldus Saasen.
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Disclaimer

Dit persbericht bevat uitspraken die prognoses geven over toekomstige resultaten van Ctac N.V. en geeft bepaalde intenties,

doelstellingen en ambities weer op basis van huidige inzichten. Dergelijke prognoses zijn uiteraard niet vrij van risico’s en kennen,

gezien het feit dat geen zekerheid bestaat over de omstandigheden die in de toekomst van toepassing zijn, een bepaalde mate van

onzekerheid. Er is een veelheid aan factoren die eraan ten grondslag kan liggen dat de werkelijke resultaten en prognoses kunnen

afwijken van hetgeen ter zake in dit document is beschreven. Dergelijke factoren kunnen onder meer zijn: de algemene economische

en technische ontwikkelingen, schaarste op de arbeidsmarkt, het tempo van internationalisering van de markt voor IT solutions en

consulting activiteiten alsmede toekomstige acquisities en/of desinvesteringen.

FINANCIËLE AGENDA

25 februari 2022 :  Publicatie jaarcijfers 2021

29 april 2022  :  Publicatie bericht over het eerste kwartaal 2022

4 mei 2022  :  Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Geen persberichten meer ontvangen of voorkeuren wijzigen? Klik hier.
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