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Deceuninck krijgt goedkeuring van de Turkse en Russische
mededingingsautoriteiten voor de overname van Pimaş
Deceuninck NV (“Deceuninck”) meldt vandaag dat het de goedkeuring heeft ontvangen van de Turkse en
Russische mededingingsautoriteiten voor de overname van het Turkse bedrijf Pimaş Plastik Insaat
Malzemeleri A.S. (Pimaş) (zie persbericht Deceuninck van 25 augustus 2014). De voltooiing van de
transactie gebeurt op 15 oktober 2014.
Met het afsluiten van de transactie zal Deceuninck rechtstreeks 81,23% van het geplaatst
aandelenkapitaal van Pimaş verwerven van de Turkse holdingmaatschappij Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Pimaş is genoteerd op de Istanbul Stock Exchange (BIST: PIMAS). Deceuninck wordt de controlerende
aandeelhouder van Pimaş. In overeenstemming met de overeenkomstige Turkse wetgeving zal
Deceuninck binnen de zes dagen na de voltooiing een aanvraag indienen bij de Turkish Capital Markets
Board (het Bestuur van de Turkse Kapitaalmarkten) om een verplicht openbaar bod te uit te brengen op de
resterende 18,77% van het geplaatst aandelenkapitaal van Pimaş, dat nog niet in het bezit is van
Deceuninck.
Unlu & Co was Deceuninck’s exclusieve adviseur voor deze transactie.

Einde van het persbericht
Building a sustainable home
Bij Deceuninck biedt ons engagement op vlak van innovation, ecology en design een duidelijke focus: building a
sustainable home. Een (t)huis dat energiezuiniger is om in te wonen en aantrekkelijker om naar te kijken. Deceuninck
verwerkt wereldwijd de nieuwste materialen tot producten die weinig onderhoud vergen, top isoleren, lang meegaan en
op het einde van de gebruiksduur volledig kunnen worden gerecycleerd. Bovendien helpen onze waarden, Candor, Top
Performance en Entrepreneurship ons meebouwen aan een betere wereld voor onze Partners en eindgebruikers.
Deceuninck heeft sterke ambities. We willen bouwen aan een werkomgeving waarin mensen trots zijn op hun bijdrage,
we willen onze positie bij de top drie in de markt versterken. Bovenop onze ecologische duurzaamheid, streeft
Deceuninck naar financiële duurzaamheid.
Deceuninck stelt 2700 mensen te werk in 25 landen. Deceuninck heeft productievestigingen in België, de Tsjechische
Republiek, Frankrijk, Duitsland, Polen, Rusland, Thailand, Turkije, het VK en in de VS.
In 2013 realiseerde Deceuninck een nettowinst van € 8,4 miljoen bij een omzet van € 536,5 miljoen.
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