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NIET VOOR VERSPREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF MET ALS BESTEMMING DE
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË EN JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DE
VERSPREIDING OF VRIJGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN. ANDERE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING. GELIEVE HET
BELANGRIJKE BERICHT OP HET EINDE VAN DIT PERSBERICHT TE LEZEN.
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 heeft de intentie om haar balansstructuur te
versterken door een kapitaalverhoging
Hooglede-Gits, 24 november 2008 – Deceuninck kondigt vandaag aan dat de onderneming de intentie
heeft om haar balansstructuur te versterken door een kapitaalverhoging. De timing en de overige
voorwaarden van de emissie worden te gepasten tijde bekendgemaakt.
De laatste 5 jaar heeft Deceuninck belangrijke overnames gerealiseerd en een omvangrijk investeringsprogramma
geimplementeerd dat uitmondde in de introductie van een nieuw, modern productplatform (Zendow® & Inoutic®),
innovatieve materialen, productieprocessen en producten (Decoroc® coating, Twinson®, Cyclefoam® geluidswanden)
en een uitbreiding van de capaciteit in nieuwe geografische groeigebieden (Turkije, Rusland, Centraal- en OostEuropa). Deze strategische investeringen gingen gepaard met een stijging van de netto financiële schuld, terwijl het
eigen vermogen van de Groep grotendeels ongewijzigd bleef.
De Raad van Bestuur van de onderneming heeft nu beslist dat de versterking van de balansstructuur noodzakelijk is
om de onderneming toe te laten zich te concentreren op de uitvoering van haar strategie als antwoord op
uitzonderlijke, macro-economische uitdagingen en de onzekere schuldfinancieringsmarkten.
De onderneming is de mening toegedaan dat indien de kapitaalverhoging met succes wordt afgesloten er geen
bijkomende maatregelen nodig zullen zijn in 2009 om zich van het nodige comfort met betrekking tot zijn financiële
convenanten en behoeften aan werkkapitaal te verzekeren Dit geldt evenwel onder voorbehoud van sterke
muntschommelingen zoals de Turkse Lire en verslechterende marktomstandigheden eind 2008.
Deceuninck wenst zich te concentreren op zijn kernactiviteiten en verder zijn activa te optimaliseren. De
kapitaalverhoging die momenteel wordt overwogen, is er op gericht de financiële ruimte te creëren voor de
ondersteuning van haar strategie. De vennootschap heeft Bank Degroof, ING en KBC aangesteld om haar te adviseren
bij de kapitaalverhoging, waarvan de modaliteiten nog dienen vastgelegd te worden. Twee referentieaandeelhouders
van Deceuninck, Sofina en Desco, hebben aangegeven dat zij de intentie hebben de kapitaalverhoging te
ondersteunen.
De timing en de overige voorwaarden van de emissie worden te gepasten tijde bekendgemaakt.
Met betrekking tot de activiteiten van het vierde kwartaal stelt de onderneming vast dat - ondanks een goedgevuld
orderboek bij het begin van het vierde kwartaal - vanaf de laatste week van oktober het orderboek is beginnen
verzwakken, een trend die tijdens maand november wordt verder gezet. Bovendien zijn de voorbije weken een aantal

wisselkoersen waaraan Deceuninck is blootgesteld beginnen verzwakken. Het betreft hier in hoofdzaak de Turkse Lire
tegenover de US dollar alsook tegenover de euro. Daardoor is het nettoresultaat voor de maand oktober 7 miljoen
euro lager dan het resultaat dat zonder de bovenstaande negatieve effecten was vooropgesteld. Dankzij de
strategische maatregelen van de voorbije vijf jaar is Deceuninck beter gewapend om de uitdagingen van de huidige
economische crisis aan te kunnen.
Een positief element is de prijsevolutie van de S-PVC grondstoffen. De eerste indicaties tonen aan dat aankoopprijzen
van Deceuninck in de maand november terug gedaald zijn tot op het niveau van het tweede kwartaal van 2008, wat
historisch gezien nog steeds een hoog niveau is. Deze neerwaartse trend zal zich naar alle waarschijnlijkheid
doorzetten tijdens het eerste kwartaal 2009.
Sinds het tussentijdse verslag van het derde kwartaal, waarin Deceuninck nog een licht positief resultaat had
vooropgesteld, is de Turkse Lire sterk verzwakt. In de huidige, onzekere, economische context in combinatie met
moeilijke financiële markten is het nog te vroeg om een nieuwe, concrete guidance te geven. Mocht echter het zwakke
niveau van de Turkse Lire van oktober 2008 gehandhaafd blijven, dan zou het netto resultaat eind 2008
mogelijkerwijze uitkomen op 5 miljoen euro negatief. Dit leidt op zijn beurt tot onzekerheid over het behalen van
bepaalde financiële convenanten. De vennootschap pleegt momenteel overleg met haar kredietverstrekkers voor het
uitwerken van een aangepaste oplossing en zal op gepaste wijze berichten van zodra hierover belangrijke informatie
beschikbaar is. De timing van de kapitaalverhoging zal afhangen van het wegnemen van deze onzekerheid.

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 33 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.
(Einde persbericht)
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Noot aan de redactie: voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
DECEUNINCK, Ludo Debever, Investor Relations Manager, tel. 051/23 92 48 of 0473/55 23 35, e-mail:
ludo.debever@deceuninck.com.
www.deceuninck.com

Dit persbericht maakt geen aanbod uit om effecten te verkopen noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod
tot aankoop van effecten van Deceuninck NV onder Belgisch recht of het recht van enig ander rechtsgebied. Beleggers
mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar verwezen wordt in dit persbericht op basis van de informatie die
hierin is opgenomen. Een prospectus met gedetailleerde informatie over Deceuninck NV zal beschikbaar gesteld
worden.
Er zal geen verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging of verkoop
onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied.
Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of
Japan. De effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd,
en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika behoudens registratie of een
toepasselijke vrijstelling van registratie daaronder. Geen mededeling of informatie over de kapitaalverhoging van
Deceuninck NV mag worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande

registratie of goedkeuring is vereist voor een dergelijk doeleinde. Geen stappen werden of zullen worden ondernomen
inzake aanbieding van voorkeurrechten, scripts of aandelen buiten België in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen
zouden zijn vereist. De uitgifte, uitoefening of verkoop van voorkeurrechten, scripts en inschrijving op of aankoop van
aandelen, voorkeurrechten of scripts zijn onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in
bepaalde rechtsgebieden. Deceuninck NV is niet aansprakelijk in het geval dat deze beperkingen worden overtreden
door enige persoon.
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