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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 leidt tot
uitbreiding en versnelde implementatie
kostenoptimalisatieprojecten
Hooglede-Gits, 27 januari 2009. Op een bijzondere ondernemingsraad op haar hoofdzetel in België heeft
de Groep Deceuninck bijkomende kostenbesparingsmaatregelen en een versnelde implementatie ervan
aangekondigd. Met deze maatregelen brengt Deceuninck zijn kostenstructuur in overeenstemming met
de verminderde vraag ten gevolge van een wereldwijde daling van de residentiële bouwactiviteit.
Tijdens het vierde kwartaal van 2008 zijn de volumes met 13,5% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2007,
een trend die zich doorzet tijdens de eerste weken van het jaar 2009. Als antwoord op de gedaalde vraag heeft
Deceuninck een uitbreiding van zijn lopende kostenoptimalisatieprojecten aangekondigd met de bedoeling zowel de
vaste als de volumegebonden kosten nog bijkomend en versneld te verminderen.
Het project voorziet in een besparing van 25 miljoen euro op jaarbasis inclusief de kostenbesparingen uit de bestaande
projecten.
Bovenop de verlenging van de bestaande besparingsprojecten voor vaste kosten voorzien de nieuwe maatregelen een
vermindering wereldwijd van 195 indirecte arbeidsplaatsen (in vergelijking met het niveau eind september 2008),
waarvan 28 in België. De implementatie ervan is al in 2008 gestart, waardoor de afbouw van indirecte arbeidsplaatsen
al gedeeltelijk achter de rug is en de komende dagen verder zal worden uitgevoerd.
De volumegebonden kosten worden bijkomend en versneld aangepast aan de gewijzigde marktomstandigheden.
Sinds september 2008 is het wereldwijd inzetten van interims drastisch verminderd. Hierdoor was eind 2008 in
vergelijking met de situatie eind september 2008 het tijdelijke werknemersbestand met 150 personen verminderd.
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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