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Deceuninck: familiale aandeelhouder ondersteunt
toekomstige groei-opties
Hooglede-Gits, 4 juli 2005. – Groep Deceuninck en de familiale aandeelhouders bevestigen dat de
familiale aandeelhouders ING vorig jaar gemandateerd hebben om de strategische opties te evalueren
en dit in het kader van een toenadering door een financiële investeerder, waarvan melding in een artikel
in De Standaard van 2 juli 2005. Deze gesprekken hebben geen concreet resultaat opgeleverd. De
familiale aandeelhouders wijzen erop dat ze in het verleden regelmatig gecontacteerd werden door
verschillende categorieën van mogelijke investeerders. Het is in het belang van de aandeelhouders en de
vennootschap om de lange termijn ontwikkeling van het bedrijf steeds voor ogen te houden. Daarom
worden dan ook alle strategische opties, zoals een mogelijke kapitaalsverhoging, een
kapitaalherschikking of een partnership, op een regelmatige basis aan een evaluatie onderworpen. Een
beslissing daaromtrent is vandaag niet aan de orde.
De groep heeft de laatste jaren een belangrijke expansie gekend, in het bijzonder door externe groei, waardoor het na
de overname van het Duitse Thyssen Polymer in 2003 uitgroeide tot een wereldwijd leidinggevend bedrijf in de sector
van kunststof raamsystemen en bouwprofielen. Momenteel kent de sector een nieuwe consolidatiegolf en blijft een
verdere expansie tot de mogelijkheden behoren.
“Als familiale aandeelhouders zijn wij er voortdurend mee begaan dat alle strategische opties op een continue basis
worden bekeken die de toekomst van het bedrijf in het belang van alle stakeholders - personeel, management,
aandeelhouders en klanten - veilig stelt”, aldus Arnold Deceuninck, voorzitter van de Raad van Bestuur.
Deceuninck is een geïntegreerde groep van wereldformaat die gespecialiseerd is in compounding, matrijzenbouw,
ontwerp, ontwikkeling, extrusie, veredeling, dichtingen, recyclage en spuitgieten van kunststofsystemen en -profielen
voor de bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 60 landen, telt 31 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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