Persbericht
In kader van optimalisatie productiecapaciteit

Twee filialen van Deceuninck in
Verenigd Koninkrijk gaan samen
Hooglede-Gits, 25 april 2005. – Groep Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van kunststof
raamsystemen en bouwprofielen, herstructureert zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. De
bedrijfsleiding van Deceuninck UK Ltd en Status Systems Ltd hebben hun intentie bekendgemaakt om
de twee bedrijven samen te voegen tot één bedrijf dat zal opereren onder de benaming Deceuninck
Status en met Deceuninck Ltd als juridische entiteit. De voorgestelde nieuwe organisatie wordt een
belangrijke speler in deze markt. Deceuninck Status zal goed geplaatst zijn om, zowel vandaag als in de
toekomst, aan de noden van zijn klanten te voldoen. Samen zullen de twee entiteiten beter in staat zijn
om doeltreffende strategieën uit te bouwen die succes op lange termijn garanderen. De voorgestelde
fusie kan een invloed hebben op de tewerkstelling van ca. 80 van de 259 werknemers die eind maart
2005 voor Deceuninck UK werkten.
Na een grondige analyse van de huidige marktsituatie heeft de Raad van Bestuur van Deceuninck besloten om de
sluiting van de productievestiging van Status in Delph voor te stellen en de productie over te brengen naar andere
Deceuninck-vestigingen in Europa, teneinde de productiecapaciteit te optimaliseren. Deceuninck UK Ltd in Calne zal de
productie van bouwprofielen, hoofdzakelijk de productie van PVC hardschuimprofielen onder de merknaam Deeplas
verderzetten. De distributie zal verder worden verzorgd vanuit de bestaande distributiecentra in Royton en Calne.
Een ervaren managementteam, geleid door de respectievelijke directeurs van beide vestigingen (die rechtstreeks
rapporteren aan Clement De Meersman, Gedelegeerd Bestuurder van Deceuninck), zal de nieuwe Deceuninck Status
organisatie leiden en ontwikkelen. Chris Foreman (Bestuurder en General Manager van Status Systems) wordt belast
met de integratie van de verkoopsactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk, terwijl Ron Painter (Bestuurder en General
Manager van Deceuninck Ltd) verantwoordelijk wordt voor de integratie van de operationele taken in het Verenigd
Koninkrijk.
“De beslissing om de Engelse filialen van Deceuninck onder één vlag te brengen is zinvol. Wij willen immers dat onze
activiteiten in het Verenigd Koninkrijk ook op lange termijn succesvol blijven. Het samengaan van de merken
Deceuninck en Status maakt ons sterker. We zijn ervan overtuigd dat Deceuninck Status voor een verhoogde
efficiëntie zal zorgen, wat onze klanten ten goede zal komen. De twee bedrijven delen dezelfde bedrijfscultuur die
steunt op de traditie van productverbetering en het aanbieden van efficiënte oplossingen aan onze klanten. Door de
krachten van de twee ondernemingen te bundelen kunnen wij ons succes en onze groei op lange termijn waarborgen”,
zegt Clement De Meersman, Gedelegeerd Bestuurder van Deceuninck.
In het kader van de voorgenomen fusie zal Deceuninck het overleg met de vertegenwoordigers van de werknemers
opstarten overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De directie zal deze operatie op een transparante en eerlijke
manier behandelen. “Deceuninck betreurt dat het de huidige maatregelen moet voorstellen. Wij gaan ons inspannen
om, in overleg met de werknemersafgevaardigden, het aantal ontslagen tot een strikt minimum te beperken”, aldus De
Meersman.
De combinatie Deceuninck Status biedt potentieel voor synergieën en verwacht dit jaar een omzet van meer dan 50
miljoen pond (ca. 73 miljoen euro) met aanzienlijke groeiplannen in de toekomst.

Deceuninck is een geïntegreerde groep van wereldformaat die gespecialiseerd is in compounding, matrijzenbouw,
ontwerp, ontwikkeling, extrusie, veredeling, dichtingen, recyclage en spuitgieten van kunststofraamsystemen en profielen voor de bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 60 landen, telt 32 filialen (productie en/of verkoop) en
stelt 3.043 personen tewerk, waarvan 670 in België. In 2004 realiseerde de groep een geconsolideerde omzet van
582,1 miljoen euro.
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