Persbericht

Deceuninck concentreert extrusie-activiteit in
Noord-Amerika op sites in Ohio en Arkansas
Extrusie-activiteit in Oakland, New Jersey, wordt stopgezet
Distributiecentrum in Pompton Plains, New Jersey, blijft actief
Hooglede-Gits, 16 november 2006. – Groep Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van
kunststof raamsystemen en bouwprofielen deelt mee dat de extrusie-activiteit in zijn fabriek in Oakland,
New Jersey (VSA) zal worden stopgezet. Deze maatregel maakt deel uit van de integratie van de
acquisities van Vinyl Building Products en Dayton Technologies die Groep Deceuninck in het verleden
heeft gedaan. Het distributiecentrum in Pompton Plains, New Jersey, zal operationeel blijven teneinde
de dienstverlening aan de klantenbasis van Deceuninck verder te verzekeren. De beslissing maakt
integraal deel uit van het business plan 2009 van de Groep Deceuninck en vormt het sluitstuk op de
standplaatsoptimalisaties.
De productiefabriek in Oakland, New Jersey werd deel van de productie-activiteiten van Deceuninck North America in
juli 2003 na de acquisitie van Vinyl Building Products, dat deel uitmaakte van Thyssen Polymer (Duitsland).
Deceuninck North America is een van de leidinggevende producenten op de Amerikaanse PVC-raamprofielenmarkt en
behaalde in 2005 een omzet van 170 miljoen dollar. De huidige productiecapaciteit van Deceuninck North America blijft
behouden, maar wordt geconcentreerd op de moderne sites in Monroe, Ohio en Little Rock, Arkansas.
De overgang zal onmiddellijk van start gaan en wordt beëindigd tegen einde maart 2007. Ongeveer 70 medewerkers
zijn in deze consolidatie betrokken. Deceuninck North America stelt alles in het werk om voor hen
tewerkstellingsopportuniteiten te vinden.
De kosten verbonden aan deze operatie worden opgenomen in de provisies van het boekjaar 2006.
“De beslissing om de productie-eenheid in Oakland te sluiten, kadert in onze wereldwijde platform- en
stroomlijningprojecten, die we sinds de acquisitie van Thyssen Polymer in 2003 zijn gestart. Door de sterk verbeterde
productie-efficiëntie die uit deze maatregel voortvloeit, worden we een competitievere leider in onze branche, wat onze
positie als leidinggevende toeleverancier tot de PVC-ramenmarkt in Noord-Amerika zal versterken. De maatregel heeft
een hefboomeffect op onze moderne faciliteiten, omdat ze ons zal toelaten om op een efficiëntere manier de markt
benaderen. Door deze beslissing is Deceuninck Noord-Amerika in staat zich nog beter te focussen op kwaliteit, wat zal
leiden tot een verdere verbetering van de dienstverlening. Ten slotte zal de relatie met onze klantenbasis nog versterkt
worden, aangezien we het succes van onze partnerships op lange termijn wensen te verzekeren,” aldus Clement De
Meersman, CEO van Groep Deceuninck
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 en houtcomposiettoepassingen voor de bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 75 landen, telt 31
filialen (productie en/of verkoop) en stelt 2.900 personen tewerk, waarvan 710 in België. In 2005 realiseerde de groep
een geconsolideerde omzet van 643,7 miljoen euro.
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