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Onder embargo tot dinsdag 15 april 2008 om 3.30 pm
Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november
2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling
op een gereglementeerde markt.

Deceuninck benoemt Philippe Maeckelberghe
tot Chief Financial Officer
Hooglede-Gits, 15 april 2008. – Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van kunststof
raamsystemen en bouwprofielen, meldt vandaag dat Philippe Maeckelberghe tot Chief Financial Officer
werd benoemd. De aanstelling van Philippe Maeckelberghe gaat in op 1 juni 2008. In deze functie volgt
hij Dirk Demeulemeester op, wiens samenwerking met Deceuninck in onderling overleg wordt
beëindigd. Dirk Demeulemeester blijft ter beschikking van de Groep Deceuninck tot 30 september 2008
teneinde een vlotte overdracht van de functie mogelijk te maken.
Philippe Maeckelberghe is momenteel European Director of Accounting bij Scientific-Atlanta, een pijler van de Service
Provider Video Technology divisie van Cisco. Gedurende een deel van zijn carrière werkte hij voor de Barco groep,
waar hij financiële functies bekleedde in verschillende business units. Bij de splitsing van de Barco groep in 2000 ging
hij aan de slag bij BarcoNet als Vice-President of Finance. In 2002 werd BarcoNet overgenomen door de Amerikaanse
groep Scientific-Atlanta, Inc dat op zijn beurt in 2006 overgenomen werd door het Amerikaanse Cisco.
Philippe Maeckelberghe behaalde zijn Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit
Antwerpen, een MBA-diploma aan de KU Leuven en tot slot een Masterdiploma in Controllership aan de Vlerick Leuven
Gent Management School.
Naar aanleiding van het vertrek van Dirk Demeulemeester verklaart Clement De Meersman: “Dirk heeft in zijn lange
carrière als CFO bij de Groep Deceuninck een belangrijke bijdrage geleverd in de uitbouw van de financiële structuur
en organisatie van de Groep Deceuninck die in die periode is geëvolueerd van een zuiver Europese tot een wereldwijd
toonaangevende speler. Graag wens ik Dirk in naam van alle medewerkers van de Groep te bedanken voor zijn inzet
en zijn engagement gedurende de voorbije 15 jaar.”
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 composiettoepassingen voor de bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 75 landen, telt 35 filialen
(productie en/of verkoop) en stelt 2.940 personen tewerk, waarvan 680 in België. In 2007 realiseerde de groep een
geconsolideerde omzet van 657 miljoen euro.
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DECEUNINCK, Ludo Debever, Investor Relations Manager, tel. 051/23 92 48 of 0473/55 23 35, e-mail:
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