Persbericht
Onder embargo tot zondag 8 februari 2009 om 8.00 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.

Tussentijdse bekendmaking
Tom Debusschere wordt de nieuwe CEO
Pierre Alain De Smedt benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur
Arnold Deceuninck wordt Vice Voorzitter
EBITDA voor het boekjaar 2008 bedraagt om en bij de 30 miljoen euro
Hooglede-Gits, 7 februari 2008. De zwakke resultaten van het vierde kwartaal tonen aan dat de Groep Deceuninck
zwaar werd getroffen zowel door de economische crisis, die vooral de bouwsector heeft beïnvloed in de Verenigde
Staten, het Verenigd Koninkrijk en Spanje alsook door de waardevermindering van de Turkse Lire, het Engelse Pond
en de Russische Roebel. Daar bovenop waren de productievolumes tijdens de maand december zwak. Deceuninck
verwacht dat het boekjaar 2008 zal worden afgesloten met een omzet van 629 miljoen euro en een operationele
cashflow (EBITDA) van om en bij de 30 miljoen euro en een operationele cashflow uit de normale activiteit (REBITDA)
van om en bij de 34 miljoen euro. Anderzijds is de Groep erin geslaagd om de netto financiële schuld met 15 miljoen
euro te verminderen van 178,3 miljoen euro op 31 december 2007 tot 163,3 miljoen euro op 31 december 2008.
De bovenvermelde resultaten werden nog niet onderworpen aan de jaarlijkse externe audit door de commissaris en
worden meegegeven onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van Bestuur.
Zoals aangekondigd in november 2008, was er voor Deceuninck onzekerheid omtrent het behalen van sommige van
de financiële convenanten in de financieringscontracten van de Groep. Op basis van de bovenvermelde verwachte
resultaten, is het nu duidelijk dat deze convenanten inderdaad niet zullen worden behaald. Rekening houdend met het
verslechterende economisch klimaat en de verwachte impact ervan op de resultaten van Deceuninck is de Groep
tijdens het vierde kwartaal 2008 onderhandelingen gestart met haar kredietverstrekkers. De gesprekken met de
kredietverstrekkers zijn nog steeds aan de gang en hebben tot voorwerp de voorwaarden te creëren om onder
gunstige omstandigheden de balansstructuur te versterken en eventueel een herziening van de financiële convenanten
en andere financieringsvoorwaarden te bewerkstelligen. Deceuninck zal hierover communiceren van zodra ze over
meer concrete informatie beschikt.
Wijzigingen in het executive committee van de Groep en in de Raad van Bestuur.
In gezamenlijk overleg met de Raad van Bestuur heeft de heer Clement De Meersman beslist een stap opzij te zetten
als gedelegeerd Bestuurder. De heer De Meersman blijft lid van de Raad van Bestuur als niet-uitvoerend bestuurder.
Hij blijft bijgevolg ter beschikking voor specifieke opdrachten waarbij hij zijn jarenlange expertise zal kunnen inbrengen
als ondersteuning voor de Groep op vraag van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wenst de heer De
Meersman te danken voor zijn 15 jaar lange inzet en verwezenlijkingen waarbij de Groep van een middelmatige
Europese speler in 1994 werd uitgebouwd tot één van de wereldleiders in zijn sector.

De Raad van Bestuur heeft beslist om met onmiddellijke ingang het dagelijkse bestuur toe te vertrouwen aan Tom
Debusschere, die voorzitter wordt van het Executive Committee. Tom Debusschere is Burgerlijk Ingenieur
Electromechanica. Hij behaalde ook een postgraduaatdiploma Bedrijfskundig Ingenieur. In 1992 startte hij zijn
professionele carrière binnen de Groep Deceuninck als Logistiek Manager. Vanaf 1995 ging hij negen jaar lang aan de
slag bij de Amerikaanse dochtermaatschappij Dayton Technologies, waar hij opklom tot Vice President Operations. In
2004 maakte hij de overstap naar de Belgische groep Unilin als President van de divisie Decor. Op 1 december 2008
werd hij benoemd tot VP Marketing & Sales van de Groep Deceuninck.
De heer Arnold Deceuninck, voorzitter van de Raad van Bestuur en één van de referentieaandeelhouders heeft
aangeboden om een stap opzij te zetten als voorzitter van de Raad van Bestuur, omdat hij de mening is toegedaan dat
de belangen van de Groep beter zullen worden gediend indien de Raad van Bestuur wordt voorgezeten door een
onafhankelijke bestuurder en om vanuit deze functie de overgang naar de nieuwe gedelegeerd bestuurder actief mee
te ondersteunen.
De Raad van Bestuur heeft aan de heer Arnold Deceuninck gevraagd de functie van Vice voorzitter te aanvaarden. De
heer Pierre Alain De Smedt heeft aanvaard de functie als voorzitter van de Raad van Bestuur over te nemen.
Pierre Alain De Smedt is voorzitter van Febiac (de Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie) en bekleedt
naast zijn mandaat als onafhankelijk bestuurder bij de Groep Deceuninck eveneens bestuursmandaten bij Belgacom,
C.N.P., Valeo, Avis Europe en Alcopa.
De geauditeerde financiële jaarresultaten voor 2008 zullen worden bekendgemaakt op donderdag 12 maart 2009 vóór
opening van de beurs.

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 heeft 2.810 personen tewerk, waarvan 660 in België. In 2008 realiseerde de groep een
geconsolideerde omzet van 629 miljoen euro.
(Einde persbericht)
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