Persbericht
Gereglementeerde informatie

Hooglede-Gits, 4 januari 2010, 5.45 pm.
In overeenstemming met de toepasselijke transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007 artikelen 15 §1 en
18 §1 en KB van 14 februari 2008) meldt Deceuninck NV dat haar gewijzigde kapitaal en aantal uitstaande
aandelen op 31 december 2009 als volgt is samengesteld:

Toestand op 31 december 2009
Basisgegevens (vanaf 14 oktober 2009)
Het totale kapitaal:

EUR 42.495.000,00

Het totale aantal stemrechtverlenende effecten:

107.750.000 aandelen

Het totale aantal stemrechten (=de noemer):

107.750.000

Bijkomende gegevens (vanaf respectievelijk 30 november en 31 december)
Totaal aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven
stemrechtverlenende effecten:
550.000 warrants (vanaf 30 november 2009)
1.000.000 warrants (vanaf 31 december 2009)
(elke warrant geeft bij uitoefening recht op één
nieuw aandeel)
Totaal aantal stemmen dat bij uitoefening van die inschrijvingsrechten kan worden verkregen:
1.550.000 (één stemrecht per nieuw aandeel)
Totaal aantal aandelen zonder stemrecht:

geen

Statutaire drempels
De statuten voorzien niet in statutaire drempels.
Contactpersoon: Kennisgevingen kunnen gericht worden aan de juridische dienst (Ann Bataillie –
ann.bataillie@deceuninck.com; fax: +32-51-239.588).

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 va 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 (stand op 30 juni 2009 inclusief tijdelijke werknemers) tewerk,
waarvan 720 in België. In 2008 behaalde Deceuninck een omzet van 630 miljoen euro.
(Einde mededeling)
* * *
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Website: www.deceuninck.com

