Persbericht

Deceuninck ontvangt Golden Horn Award 2008 in Turkije
Hooglede-Gits, 11 juni 2008. – Minister van Staat Herman De Croo overhandigde op 9 juni jl. de
prestigieuze Golden Horn Award 2008 aan Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van
kunststofraamsystemen en bouwprofielen. De uitreiking vond plaats in Istanboel, Turkije, tijdens een
galavoorstelling waarop tal van prominenten aanwezig waren.
De Golden Horn Award is een initiatief van de Belgische Kamer van Koophandel in Turkije onder de auspiciën van het
Belgisch Consulaat Generaal in Istanboel. De onderscheiding wordt uitgereikt aan Belgische bedrijven die reeds meer
dan drie jaar in Turkije actief zijn en in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de Turkse economie op het vlak van
productie, export naar, investeringen en/of diensten in Turkije. De jury loofde Deceuninck’s groei en ambitie in Turkije
alsook de wil om het beste van de Belgische en de Turkse business culture te combineren.
“Het is een hele eer voor de groep Deceuninck en meer bepaald voor onze Turkse organisaties Ege Pen Deceuninck in
Izmir en Winsa in Sarimese (nabij Istanboel) om deze onderscheiding in ontvangst te mogen nemen. Deceuninck heeft
de voorbije jaren bijna 80 miljoen euro geïnvesteerd met het oog op het verwerven van een leidinggevende positie in
deze strategisch belangrijke markt. Deze onderscheiding is in de eerste plaats een erkenning voor het harde werk van
onze 600 medewerkers in onze twee Turkse filialen. Vorig jaar nog werden inspanningen noch moeite getroost om
onze nieuwe extrusiesite in Sarimese tegen begin dit jaar operationeel te krijgen. Deze trofee is hun verdienste,”
reageert een trotse Clement De Meersman, Gedelegeerd Bestuurder van de Groep Deceuninck.
Deceuninck is sedert het jaar 2000 actief in Turkije. De Groep beschikt er over twee productiesites in Izmir en
Sarimese. Beide vestigingen zijn onder de merknamen Ege Pen Deceuninck en Winsa gespecialiseerd in compounding,
extrusie en bekleving van kunststofraamsytemen en bouwprofielen en extrusie van dichtingen voor de bouwindustrie.
De Groep Deceuninck stelt in Turkije 600 personen tewerk. In 2007 is Turkije binnen de groep Deceuninck uitgegroeid
tot het grootste afzetgebied met een omzet van 113 miljoen euro.
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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