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Brussel, vrijdag 3 april 2020 - Cennox, de wereldwijde leverancier van optimalisatiesystemen voor
banken en bijbehorende ondersteunende diensten, heeft ingestemd met de overname van Cel Data
Services N.V. (CELDS), gevestigd in Brussel, van moedermaatschappij ING België S.A./N.V. De
overname wordt afgerond wanneer de nodige wettelijke goedkeuringen zijn verkregen.
CEL Data Services (CELDS) biedt diensten aan die voorzien in het beheer van geldautomaten
waaronder de verwerking van cash geld en ICT-diensten. Het bedrijf doet dat voor de Belgische
bankkantoren van ING en andere Belgische financiële instellingen en winkels. Met deze overname
breidt Cennox zijn portfolio van bankdiensten uit en versterkt het bedrijf de positie van het Europese
hoofdkantoor in Brussel. Ook voor CELDS is de overname door Cennox een goede zaak. Cennox focust
zich al op strategisch niveau op multi-vendor diensten voor banken en winkels en kan met deze
overname de groeiplannen van CELDS versnellen.
Cennox is marktleider in diensten voor geldautomaten en bankbeveiligingssystemen sinds het bedrijf
in 2017 3SI Europe overnam. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten biedt Cennox
momenteel een reeks multi-vendor diensten aan voor meer dan 50.000 bankautomaten. Daarbij
voorziet Cennox ook de bijbehorende software en fysieke infrastructuurwerkzaamheden.
In het kader van de overname vervoegt CEL Data Services en haar 220 medewerkers waaronder ook
het senior team, Cennox Group. De overeenkomst omvat ook het hoofdkantoor in Brussel en de
ondersteunende infrastructuur. Op die manier garanderen beide partijen een snelle en naadloze
overgang zonder onderbreking van de dienstverlening. Bovendien stelt dit de teams van CELDS in staat
om het goede werk dat zij hebben verricht, voort te zetten. Cennox zet de diensten die momenteel
aan ING België geleverd worden, gewoon voort.
“Dit is een bijzondere buitenkans voor Cennox. De overname van Cel Data Services betekent dat we
de betrokkenheid bij onze Europese activiteiten vergroten. Het geeft ons toegang tot een eersteklas
leveringsplatform waarop we ons multi-vendor servicenetwerk dat vandaag al wereldvermaard is
binnen heel Europa kunnen uitbreiden.” Clive Nation, CEO, Cennox
“We zien dat de ontwikkelingen in de betaalautomaat- en ICT-markten volop aan de gang zijn.
Binnen ING België zijn we er dan ook van overtuigd dat het bedrijf veel beter in staat is om
groeikansen te benutten als het niet alleen operationeel als onafhankelijk bedrijf te werk gaat, maar
ook in zijn aandeelhoudersstructuur onafhankelijk is. Deze desinvestering biedt CEL Data Services de
kans zijn commerciële strategie te versnellen en om, naast ING, nieuwe klanten te werven en te
bedienen.” Frederik Covens, Vicepresident M&A bij ING België.
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Over Cennox
Cennox ondersteunt ‘s werelds toonaangevende merken bij het realiseren
van hun complexe projecten. Cennox munt uit in het demonstreren van
echte end-to-endoplossingen, op maat gemaakt om aan de behoeften van
klanten te voldoen. Van landelijke installatiediensten en technische
hardwarevoorziening tot de implementatie van beveiligingsoplossingen,
bewegwijzeringsprojecten en transformatie van kantoren. Cennox
verbetert de kostenefficiëntie van de projecten van klanten, biedt
keuzemogelijkheden en levert producten en doorlopende diensten om
hun bedrijfsvoering te verbeteren.
Cennox staat al 3 jaar op rij in de Sunday Times FAST TRACK 200, een lijst
met de 200 snelst groeiende Britse bedrijven met internationale omzet.
Daarnaast stond Cennox de afgelopen drie jaar ook op de FAST TRACK
100, een lijst met de 100 snelst groeiende Britse bedrijven die door Virgin
gesponsord wordt.

Over CEL Data Services
CEL Data Services is een bedrijf dat voor derde partijen diensten beheert
en de voorbije 30 jaar ING België voorzien heeft in het onderhoud van de
kantoren en (IT-)infrastructuur. Het bedrijf evolueerde in de loop der
jaren samen met de technologie van de banksector (infrastructuur,
werkplekbeheer en beheer van geldautomaten) en werd een one-stopshop (met eigen logistieke eenheid, reparatiecentrum en servicedesk)
voor alle bancaire diensten en technologieën. Eind 2019 telt het bedrijf
220 medewerkers.

Over ING
ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan
particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium
S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank
N.V. (www.ing.com).
ING is een wereldwijde financiële instelling met een sterke Europese
aanwezigheid, en biedt bankdiensten aan via zijn werkmaatschappij ING
Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen een
stap voor te zijn, in het leven en in zaken. De meer dan 53.000
werknemers van ING Bank bieden retail- en wholesale bankdiensten aan
cliënten in meer dan 40 landen.
De aandelen van ING Group noteren op de beurzen van Amsterdam
(INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's:
ING US, ING.N).
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Duurzaamheid vormt een fundamenteel onderdeel van de strategie van
ING, wat blijkt uit het feit dat ING wordt geklasseerd als 'Leader' binnen
de banksector door Sustainalytics en een 'A' rating krijgt in het
ratinguniversum van MSCI. De aandelen van ING Group zijn opgenomen
in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG)
indexproducten van vooraanstaande leveranciers zoals STOXX,
Morningstar en FTSE Russell.
ING heeft toegewijde teams voor Duurzame Financiering in verschillende
landen, waaronder België.
Voor meer informatie:
-

ING: pressoffice@ing.be; +32 (0)2 547 24 84
Cennox: Stuart Dowling,Director of Marketing, Tel: +44 (0) 7711 376 997,
stuart.dowling@cennox.com
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