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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: wereldwijde recessie en sterke euro
wegen door op omzet vierde kwartaal
Omzet 4e kwartaal bedraagt 140,7 miljoen euro (2007: 158,3 miljoen euro). Omzet 2008 bedraagt
629 miljoen euro (2007: 656,6 miljoen euro). Zonder de Verenigde Staten stijgt de jaaromzet 2008 met 1,1%.
Hooglede-Gits, 15 januari 2009. – Deceuninck meldt vandaag dat de omzet tijdens het vierde kwartaal met
11,1% is gedaald tot 140,7 miljoen euro (2007: 158,3 miljoen euro), bij een volumedaling met 13,3%. De
gewijzigde product- en prijzenmix had een positieve impact van 4,7%. De verzwakking van de meeste
valuta ten opzichte van de euro, in hoofdzaak de Turkse Lire en de Britse Pond Sterling, woog bijkomend
op de omzet en lag aan de basis van de negatieve impact van de valuta met 2,4%. Bij constante
wisselkoersen zou de omzetdaling van het vierde kwartaal bijgevolg beperkt zijn gebleven tot 8,7%.
De jaaromzet bedraagt in 2008 629 miljoen euro tegenover 656,6 miljoen euro in 2007.
Regionale trends
Vierde kwartaal
In Europa daalden de verkopen tijdens het vierde kwartaal met 10%, het verkochte volume met 11,5%.
Opvallend enerzijds was het feit dat de kredietcrisis en het gedaalde consumentenvertrouwen zowel in de meeste mature
markten van West-Europa als in de groeimarkten van Centraal en Oost-Europa op de omzet wogen. Anderzijds steeg tegen de algemene trend in - de omzet op de Belgische markt met 9%. Ook in Frankrijk wist Deceuninck zijn omzet
nagenoeg te handhaven.
In Oost-Europa daalde de omzet in alle regio’s met uitzondering van Polen en de meeste landen in Zuidoost-Europa.
In Turkije daalde het afgezette volume op de lokale markt lichtjes, terwijl de daling van het volume op de Turkse
exportmarkten in lijn was met wat elders in Europa werd vastgesteld.
In de Verenigde Staten is er nog geen uitzicht op een zachte landing. Uitgedrukt in dollar daalde de omzet er met 26%.
De zwakke vraag en de midweek-eindejaarsfeestdagen hebben de toeleveranciers voor de bouw in de Verenigde Staten
ertoe aangezet een paar weken langer kerstverlof te nemen. In voorgaande jaren werd er, met uitzondering van de
feestdagen zelf, nauwelijks verlof genomen.
Volledige jaar
Op jaarbasis komt de omzet uit op 629 miljoen euro, wat overeenkomt met een daling van 4,2% ten opzichte van 2007.
Bij constante wisselkoersen zou de daling beperkt zijn gebleven tot 2,2%. De gewijzigde product- en prijzenmix had op
jaarbasis een positief effect van 1,1%. Het verkochte volume daalde met 3,3% Zonder de Verenigde Staten en bij
constante valuta steeg de jaaromzet licht met 1,1%.

In Europa slaagde Deceuninck erin om op zijn belangrijkste afzetmarkten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk,
Spanje en Polen de omzet te verhogen.
Door de verzwakking van de Turkse Lire ten opzichte van de euro daalde de omzet in Turkije met 3%. Het verkochte
volume steeg in Turkije echter met 3% vooral dankzij een stijging van de afzet op de exportmarkten en het aanhoudende
succes van gekleurde raamsystemen in eigen land.
Grondstofkosten
Een zwakke vraag tijdens de tweede helft van het vierde kwartaal en de verwachte daling van de ethyleenprijzen voor het
eerste kwartaal 2009 zetten de PVC-harsprijzen onder druk.
Volgens de KI index is de gemiddelde PVC-harsprijs in Europa voor het volledige jaar 2008 met 2% gestegen ten opzichte
van 2007.
Vooruitzichten
De jaarresultaten van het jaar 2008 worden op donderdag 12 maart voor beurs bekendgemaakt.
De verhoopte kentering in de koers van de Turkse Lire ten opzichte van de Euro en vooral ten opzichte van de dollar is er
niet gekomen. Hierdoor handhaaft Deceuninck zijn verwachting voor een negatief resultaat. Deceuninck blijft de
mogelijkheden om haar balansstructuur te versterken onderzoeken en zal hierover communiceren van zodra ze over meer
concrete informatie beschikt. Tevens pleegt Deceuninck verder overleg met haar kredietverstrekkers.
“Deceuninck heeft, na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, nu ook tijdens het laatste kwartaal de
negatieve gevolgen van de kredietcrisis op zijn activiteiten in de rest van Europa en Turkije ondervonden,” concludeert
Clement De Meersman, Gedelegeerd Bestuurder van de Groep. “Ook 2009 wordt een moeilijk jaar. Pas aan het einde van
het eerste semester zullen we in staat zijn om te evalueren of de talrijke overheidsmaatregelen die in heel wat landen
werden genomen om de residentiële bouwactiviteit te ondersteunen, onder meer door een verbetering van de energieefficiëntie van gebouwen, voldoende zullen zijn om het tij te doen keren. Tijdens het vierde kwartaal werden diverse
acties gestart om, in het verlengde van onze kostenoptimalisatieprojecten in de Verenigde Staten en het “Local for Local”
project in Duitsland, de activa te optimaliseren en de kosten en capaciteiten versneld in overeenstemming te brengen met
de gewijzigde marktomstandigheden,” 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 2008 realiseerde de groep een
geconsolideerde omzet van 629 miljoen euro.
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