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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 bereikt
raamakkoord op lange termijn
met kredietverstrekkers
Hooglede-Gits, 19 mei 2009. De Groep Deceuninck maakt vandaag bekend dat een belangrijke stap is
gezet in de gesprekken met haar kredietverstrekkers. De partijen hebben een raamakkoord bereikt over
de herschikking van de kredieten op lange termijn. Dit akkoord vormt de basis voor het verder
uitwerken van de eerder aangekondigde kapitaalverhoging gericht op de versterking van Deceuninck’s
balansstructuur.
Herstructurering kredieten
Na intensieve onderhandelingen in de voorbije weken heeft de Groep Deceuninck een raamakkoord bereikt met haar
kredietverstrekkers over de herstructurering van haar kredieten.
De partijen bij het akkoord zijn enerzijds een aantal banken waarmee de vennootschap in het verleden bilaterale
kredieten afsloot, en anderzijds de zogenaamde noteholders (een groep Amerikaanse en Engelse institutionele
investeerders die inschreven op schuldinstrumenten (notes) uitgegeven door de vennootschap).
Voor de vennootschap zijn de essentiële krachtlijnen van het akkoord:
• een globale herfinanciering van de kredieten toegekend door de banken in één kredietovereenkomst voor een
termijn van 4 jaar en een wijziging van de voorwaarden van de notes, inclusief een verlenging van de duur de
notes tot 5 jaar; en
• een versteviging van de balansstructuur middels een publieke kapitaalverhoging ten belope van ca. EUR 85 miljoen
die ondersteund wordt door twee belangrijke aandeelhouders en door de begeleidende banken ING Belgium NV,
KBC Securities NV en Dexia Bank België NV.
De gedetailleerde modaliteiten van het raamakkoord worden de komende weken verder uitgewerkt.
Kapitaalverhoging met respect van voorkeurrecht
Naar aanleiding van voorvermeld raamakkoord beoogt de raad van bestuur een bijeenroeping van een buitengewone
algemene vergadering op een latere datum in het kader van de eerder aangekondigde kapitaalverhoging (die wellicht
zal plaatsvinden in het derde kwartaal van 2009). De timing en modaliteiten van deze kapitaalverhoging worden op
latere datum vastgesteld, maar het is in ieder geval de intentie om aan de bestaande aandeelhouders de kans te
bieden om deel te nemen aan de verrichting via uitoefening van hun voorkeurrecht.

“Het bereikte raamakkoord is vanzelfsprekend een uitermate belangrijke stap voor de vennootschap en al haar
belanghebbenden, voornamelijk de medewerkers wereldwijd, het management, de klanten, leveranciers, en
aandeelhouders. Het komt er nu op neer om zo snel mogelijk de gedetailleerde modaliteiten van de akkoorden te
finaliseren zodat we ons opnieuw ten volle kunnen toeleggen op de business. In naam van de vennootschap wens ik
de banken en noteholders te danken voor hun constructieve medewerking, hun vertrouwen en voor de steun die zij de
onderneming hebben toegezegd,” verduidelijkt de heer Pierre-Alain De Smedt, voorzitter van de raad van bestuur.

Over Deceuninck
Deceuninck is een internationaal toonaangevende designer & producent van hoogkwalitatieve kunststof systemen voor
ramen & deuren, gevelbekleding & dakoversteken, interieur- & tuintoepassingen. De basistechnologie van het bedrijf is
de extrusie van PVC en het geoctrooieerde Twinson-composietmateriaal. Het hoogtechnologische productieproces is
sterk geïntegreerd en omvat compounding, matrijzenbouw, extrusie van dichtingen en profielen, bedrukking, PVCbekleving en de geoctrooieerde Decoroc coating-technologie.
De Groep is actief in meer dan 75 landen, telt 35 filialen (productie en/of verkoop) verspreid over Europa, NoordAmerika en Azië en stelt 2.810 personen tewerk, waarvan 660 in België. In 2008 behaalde Deceuninck een omzet van
630 miljoen euro.
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