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Persbericht
Onder embargo tot dinsdag 22 september 2009 om 19u30
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 biedt 86.200.000 nieuwe aandelen aan
tegen een inschrijvingsprijs van EUR 0,98 per nieuw aandeel
•

Volledig onderschreven kapitaalverhoging voor EUR 84.476.000

•

Inschrijvingsprijs: EUR 0,98 per nieuw aandeel Deceuninck vertegenwoordigt een korting
van 32 % ten opzichte van de theoretische prijs na onthechting van het Recht

•

Inschrijvingsprijs vertegenwoordigt korting van 70 % ten opzichte van de slotkoers op
dinsdag 22 september 2009

•

1 Recht geeft recht om in te schrijven op 4 nieuwe aandelen

•

Onthechting van coupon nr. 9: 22 september 2009 na beurs

•

Inschrijvingsperiode: van 23 september 2009 tot en met 7 oktober 2009

•

Plaatsing van de scrips op 9 oktober 2009

•

Drie grote aandeelhouders Sofina, Desco en Defiac engageren zich de kapitaalverrichting
te ondersteunen ten belope van in totaal EUR 38.638.375

•

ING, KBC Securities, BNP Paribas Fortis en Dexia hebben zich verbonden tot een hardunderwriting ten belope van EUR 45.837.623

Hooglede-Gits, 22 september 2009. In navolging van de beslissing van de algemene vergadering
van 26 juni 2009, heeft de raad van bestuur van Deceuninck NV op 21 september 2009 besloten
om over te gaan tot een kapitaalverhoging met voorkeurrecht (het Recht) door uitgifte van
maximaal 86.200.000 nieuwe aandelen Deceuninck aan een inschrijvingsprijs van EUR 0,98 per
aandeel (de Inschrijvingsprijs) op basis van 4 nieuwe aandelen voor 1 bestaand aandeel (de
Ratio).
Inschrijvingsperiode
De aandeelhouders van Deceuninck NV zullen bij sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext
Brussel op 22 september 2009 één Recht per bestaand aandeel ontvangen. Het Recht, vertegenwoordigd door
coupon nr. 9, wordt onthecht van de bestaande aandelen op 22 september 2009 na sluiting van Euronext
Brussel en zal van 23 september 2009 tot en met 7 oktober 2009 genoteerd worden op Euronext Brussel
(ISIN code BE0970108115 en symbool DECB9).

NIET VOOR VERSPREIDING OF BEKENDMAKING IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA,
JAPAN OF AUSTRALIA

De houders van Rechten hebben het recht, onder voorbehoud van de toepasselijke effectenwetgeving, om in
te schrijven op nieuwe aandelen aan de Inschrijvingsprijs en overeenkomstig de Ratio tijdens de
inschrijvingsperiode van 23 september 2009 tot en met 7 oktober 2009.
De Rechten die niet uitgeoefend zijn op het einde van deze inschrijvingsperiode zullen automatisch worden
omgezet in scrips. De scrips worden via een private plaatsing verkocht aan institutionele investeerders. Deze
zal in principe plaats hebben op 9 oktober 2009. Investeerders die scrips aankopen, gaan een onherroepelijke
verbintenis aan om de scrips uit te oefenen en aldus in te schrijven op de nieuwe aandelen tegen de
Inschrijvingsprijs en overeenkomstig de Ratio. De netto opbrengst van de verkoop van scrips zal ter
beschikking worden gehouden van de houders van deze rechten.
De resultaten van het openbare bod zullen op of rond 10 oktober 2009 worden bekendgemaakt. De betaling
van de Inschrijvingsprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de notering van de nieuwe aandelen en
VVPR strips op Euronext Brussels is voorzien op 14 oktober 2009.
Gebruik van opbrengst van de kapitaalverhoging
De opbrengst van de kapitaalverhoging zal ten belope van EUR 41,3 miljoen aangewend worden voor
schuldafbouw. Het saldo zal door de vennootschap worden aangewend ter dekking van de kosten van de
financiële en operationele herstructurering . Het resterende saldo zal worden aangewend als werkkapitaal.
Engagement drie grote aandeelhouders en onderschrijving door banken
Drie grote aandeelhouders van de vennootschap, Stichting Administratiekantoor Desco en Defiac NV (die de
familie Deceuninck vertegenwoordigen) en Sofina NV, hebben zich geëngageerd om de kapitaalverrichting te
ondersteunen voor een gezamenlijk bedrag van EUR 38.638.375. Sofina NV, Desco SAK en Defiac NV, die
respectievelijk 17,50%, 17,50% en 4,56% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, hebben zich ertoe
verbonden om al hun Rechten uit te oefenen. Bovendien heeft Sofina NV zich ertoe verbonden om, indien en
in de mate dat niet alle scrips verkocht werden in het kader van de private plaatsing, in te schrijven voor een
bijkomend bedrag van EUR 5.216.700.
De vennootschap heeft een hard-underwriting-overeenkomst afgesloten met ING, KBC Securities, BNP Paribas
Fortis en Dexia die de rest van het totale bedrag van de kapitaalverhoging, met name EUR 45.837.623,
waarborgen.
Prospectus
Op 22 september 2009 heeft de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen het prospectus met
betrekking tot de kapitaalverhoging met Recht goedgekeurd. Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen
kunnen exemplaren van het prospectus in het Nederlands en in het Engels, evenals een samenvatting in het
Frans, kosteloos bekomen worden op de maatschappelijke zetel van Deceuninck of op telefonische vraag bij
ING op 02 464 60 04, van KBC Telecenter op 03 283 29 70, van Dexia op 0800 92 478, van Fortis Bank op 02
433 40 31. Het prospectus is tevens beschikbaar op de volgende internet sites: www.deceuninck.com,
www.ing.be, www.bolero.be, www.kbc.be, www.dexia.be en www.fortisbanking.be/saveandinvest.
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Elke beslissing om te investeren in effecten van Deceuninck NV dient gebaseerd te worden op een grondige
studie van het prospectus en de daarin opgenomen risicofactoren.
Deceuninck heeft enkel stappen ondernomen voor een openbare aanbieding van nieuwe aandelen en Rechten
in België. 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.
Indicatief tijdschema

Onthechting van coupon nr. 9 (die het Recht vertegenwoordigt) na de
afsluiting

22 september 2009

Beschikbaarheid van het Prospectus voor het publiek

23 september 2009

Verhandeling van Aandelen zonder Recht

23 september 2009

Openingsdatum van de inschrijving met Rechten

23 september 2009

Notering van de Rechten op Euronext Brussels
Sluitingsdatum van de inschrijving met Rechten

7 oktober 2009

Einde van de notering van de Rechten op Euronext Brussels
Aankondiging via persbericht van de resultaten van het Aanbod van
Rechten

Op of rond 8 oktober 2009

Versnelde private plaatsing van de Scrips

9 oktober 2009

Prijsbepaling en toekenning van de Scrips

9 oktober 2009

Aankondiging via persbericht van de resultaten van het Aanbod

10 oktober 2009

Betaling van de prijs voor de Nieuwe Aandelen door de inschrijvers

14 oktober 2009

Voltooiing van de kapitaalverhoging

14 oktober 2009

Levering van de Nieuwe Aandelen aan de inschrijvers

14 oktober 2009

Notering van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels

14 oktober 2009

Betaling aan houders van niet-uitgeoefende Rechten

Vanaf 15 oktober 2009
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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, PVC-bekleving en de geoctrooieerde Decoroc coatingtechnologie.
De Groep is actief in meer dan 75 landen, telt 35 filialen (productie en/of verkoop) verspreid over Europa,
Noord-Amerika en Azië en stelt 2.955 VTE (inclusief tijdelijke werknemers) tewerk, waarvan 720 in België. In
2008 behaalde Deceuninck een omzet van 630 miljoen euro.
(Einde persbericht)
* * *

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 en 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. Deze mededeling 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 Rechten,
scrips of aandelen buiten België in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen zouden zijn vereist. De uitgifte,
uitoefening of verkoop van Rechten, scrips en inschrijving op of aankoop van aandelen, Rechten of scrips 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. Deze
mededeling is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door
Deceuninck NV.

