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Onder embargo tot donderdag 17 juli 2008 om 7.30 am
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.

Groei in Europa compenseert grotendeels mindere
omzet in de Verenigde Staten
Hooglede-Gits, 17 juli 2008. – Deceuninck, wereldwijd toonaangevend producent van kunststof
raamsystemen en bouwprofielen, meldt vandaag dat tijdens het tweede kwartaal een omzet van 175
miljoen euro werd gerealiseerd (2007: 177,6 miljoen euro). Voor het totale eerste semester betekent dit
een omzet van 311,7 miljoen euro, een daling met 2,5% ten opzichte van 2007.
Het omzetcijfer in het jongste kwartaal werd niet beïnvloed door de gewijzigde product- en prijzenmix.
De valutaschommelingen daarentegen hadden een negatieve invloed van 2,9%. Het verkochte volume
op groepsniveau steeg met 1,4%. De Verenigde Staten buiten beschouwing gelaten, was er zelfs een
volumestijging met meer dan 5%.
Regionale trends
In Europa stegen de verkopen tijdens het tweede kwartaal met 6%, waarbij West-Europa goed was voor een
verhoging van de omzet met 5% en Oost-Europa met 9%. Positief was de omzetevolutie in Frankrijk met een stijging
van meer dan 15%. Ook in de Benelux en Duitsland steeg de omzet telkens met 5%. In Spanje en het Verenigd
Koninkrijk daalde de omzet. In Oost-Europa steeg de omzet in nagenoeg alle regio’s met uitzondering van Polen en de
Baltische Staten.
Door een stijgende vraag in de exportgebieden steeg de omzet in Turkije uitgedrukt in Turkse Lire met meer dan 5%.
In de Verenigde Staten daalde de omzet uitgedrukt in dollar met 20%, een minder sterke daling dan tijdens de
voorgaande kwartalen.
Vooruitzichten
Op 31 juli maakt Deceuninck zijn halfjaarresultaten bekend. “Uit onze meest recente schattingen blijkt dat zowel de
operationele cashflow als het resultaat lager zullen zijn dan tijdens het eerste semester van 2007,” geeft Clement De
Meersman, Gedelegeerd Bestuurder van de Groep Deceuninck, reeds mee.
“De goede resultaten tijdens het tweede kwartaal zullen de gevolgen van het zwakke eerste kwartaal onvoldoende
kunnen compenseren. De grondstofkosten zijn in de loop van het eerste semester immers sterker dan verwacht
gestegen en de impact van de operationele verbeteringsprojecten op het recurrente resultaat zullen pas in het tweede
semester merkbaar zijn. Het is te vroeg om in te schatten hoe groot het effect van de kostenbesparingsprogramma’s
en prijsverhogingen op de jaarresultaten 2008 zal zijn. De stijging van de grondstoffen-, energie- en transportprijzen
van de voorbije weken noopt ons tot grote voorzichtigheid,” besluit De Meersman.

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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