Persbericht

Sofina neemt een participatie van 17,5% in Deceuninck
Hooglede- Gits, 28 juni 2006. – De familiale aandeelhouders van Deceuninck, wereldwijd toonaangevend
producent van kunststof raamsystemen en bouwprofielen melden dat de Belgische financiële Holding
Sofina 17,5% van de aandelen van Deceuninck heeft gekocht met het oog op de stabilisatie van het
aandeelhouderschap van de groep Deceuninck.
Sofina, een financiële holding genoteerd op de beurs van Brussel, neemt een deel van het familiale
aandeelhouderschap over, te weten 17,5% van het totale kapitaal. Deze transactie had plaats op 27 juni na sluiting
van de beurs tegen een prijs van 23 Euro per aandeel. De stichtingen Dasco en Plastec hebben aan Deceuninck
gemeld dat ze in dit kader worden ontbonden.
“Hiermee komt een einde aan de evaluatie van de strategische opties, waarvan sprake in het persbericht van 4 juli
2005” reageert Arnold Deceuninck, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Deceuninck NV. “Uiteindelijk hebben de
familiale aandeelhouders de voorkeur gegeven aan een participatie van Sofina omwille van haar sterke industriële en
daar bovenop Belgische verankering met participaties op lange termijn in tal van gerenommeerde bedrijven. Dit biedt
voor Deceuninck de meeste garanties op een stabiel aandeelhouderschap waardoor de toekomst van het bedrijf in het
belang van alle stakeholders – personeel, management, aandeelhouders en klanten is veiliggesteld,” aldus Arnold
Deceuninck nog.
Bank Degroof en Petercam hebben gezamenlijk de familie Deceuninck als financiële raadgever in deze verrichting
begeleid.
Over Deceuninck

Deceuninck is een geïntegreerde groep van wereldformaat die gespecialiseerd is in compounding, matrijzenbouw,
ontwerp, ontwikkeling, extrusie, veredeling, recyclage en spuitgieten van kunststofraamsystemen, -profielen en dichtingen voor de bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 75 landen, telt 31 filialen (productie en/of verkoop)
en stelt 3.000 personen tewerk, waarvan 670 in België. In 2005 realiseerde de groep een geconsolideerde omzet van
643,7 miljoen euro.
(Einde persbericht)
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