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System Solutions verwelkomt Dynamica als aandeelhouder 
De investeringsgroep Dynamica wordt meerderheidsaandeelhouder van System Solutions groep 

 
System Solutions werd in 1996 opgericht in Luxemburg door Robert Roux. Het bedrijf heeft over de 
loop der jaren zijn activiteiten uitgebreid naar Frankrijk en België. System Solutions groep bereikte in 
het laatste jaar een omzet van meer dan 34M€. 
 
Robert Roux verklaart « System Solutions wenst haar groeipad verder te zetten en haar toekomst 
veilig te stellen. Hiervoor heeft het bedrijf zijn kapitaal opengesteld aan de investeringsgroep 
Dynamica die een meerderheid heeft genomen (70%). De resterende 30% blijven in handen van de 
familie Roux. Opgericht door 2 Belgische ondernemers, Dynamica is een investeringroep die met 
eigen middelen investeert in middelgrote ondernemingen zoals System Solutions. » 
 
Robert Roux, stichter en CEO, blijft aan boord als General Manager en dusdanig verantwoordelijk 
voor de operaties van System Solutions groep. 
 
« Met deze investering in System Solutions, heeft Dynamica het doel om de sterke groei van het 
bedrijf verder te zetten alsook zijn activiteiten uit te breiden, zowel organisch als via overname » 
verduidelijkt Cedric De Quinnemar, Partner Dynamica. 
 
De transactie werd goedgekeurd door de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF).  
 
Over Dynamica  
Gesticht door Cedric De Quinnemar en Jan Ponnet in 2009, Dynamica investeert in bedrijven met duidelijke 
groeiambitie. Als private investeerder injecteert Dynamica zijn eigen kapitaal, kennis en directe aanpak om zijn 
deelnemingen naar een hoger niveau te tillen. 
Gedurende de laatste jaren investeerde Dynamica in verschillende sectoren en bouwde een grondige kennis op 
van de IT Services sector.  
Voor meer informatie : www.dynamica.be 
 
Over System Solutions   
System Solutions werd opgericht in het Groothertogdom Luxemburg in 1996 door Robert Roux. Het bedrijf is 
gestart als reseller van IT-materiaal maar heeft zich snel gericht naar een aanbod van infrastructuurdiensten voor 
datacenters. Over de laatste 25 jaar is System Solutions aldus geëvolueerd naar een 'allround ICT ' partner. Naast 
zijn kernactiviteit heeft System Solutions een compleet pakket van diensten ontwikkeld, gaande van de verkoop 
van IT-materiaal tot consultancy services en detachering of rekrutering van IT-personeel. 
System Solutions beheert vandaag zijn eigen datacenters, en biedt hiermee een antwoord op de groeiende 
vraag naar managed services en 'IT 'as a service'. 



System Solutions is bovendien over de jaren geografisch uitgebreid; System Solutions France werd opgericht in 
2005, met thuisbasis in Metz; System Solutions Belgium startte haar activiteiten in 2010 vanuit zijn zetel in Waals-
Brabant. 
De financiële stabiliteit van de groep is gegarandeerd door het officiële statuut 'PSF niveau' 1 in Luxemburg.  
Voor meer informatie: www.systemsolutions.lu  
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