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Transparantiewetgeving
Conform artikelen 15§1 en 18§1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven maakt Deceuninck volgende informatie
bekend:

Toestand op 21 december 2016
Basisgegevens
Totaal kapitaal

€ 53.392.846,45

Totaal aantal stemrechtverlenende aandelen
Totaal aantal stemrechten (de noemer)

135.382.446
135.382.446
(één stemrecht per aandeel)

Bijkomende gegevens
Totaal aantal warrants op nog niet
uitgegeven stemrechtverlenende aandelen
Totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening
van die inschrijvingsrechten kan worden
verkregen

8.367.942
(elke warrant geeft bij uitoefening recht op één
nieuw aandeel)
8.367.942
(één stemrecht per nieuw aandeel)

Totaal aantal aandelen zonder stemrecht

geen

Reden van de wijzigingen
Kapitaalverhoging op 21 december 2016 door uitoefening van 172.160 warrants.

Statutaire drempels
Conform de statuten van Deceuninck NV en conform artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op
de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen is de drempel vanaf dewelke een
deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3% en vervolgens op 5% en elk
veelvoud van 5%.
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Kennisgevingen
Kennisgevingen moeten zowel aan Deceuninck NV als aan de FSMA worden gemeld. De
FSMA beveelt overmaking langs elektronische weg aan, op haar e-mailadres trp.fin@fsma.be
en vervolgens – omwille van de rechtszekerheid – per fax op het nummer +32 2 220 59 12
Ook Deceuninck beveelt kennisgeving langs elektronische weg aan, ter attentie van
ann.bataillie@deceuninck.com
De desbetreffende kennisgevingen worden gepubliceerd op de investorspagina van de website
van Deceuninck NV (www.deceuninck.com) onder de rubriek Deceuninck Financial News en
onder de rubriek Deceuninck Transparency Declarations
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Gewone algemene vergadering van aandeelhouders om 16 uur
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Einde van het persbericht
Over Deceuninck
Deceuninck werd opgericht in 1937 en behoort tot de top 3 onafhankelijke producenten van PVC en composietprofielen
voor ramen en deuren, tuintoepassingen, dak- en gevelbekleding en interieurproducten.
De hoofdzetel bevindt zich in Hooglede-Gits (BE). Deceuninck is georganiseerd in 4 geografische segmenten: WestEuropa, Centraal & Oost-Europa, Noord-Amerika en Turkije & Emerging Markets.
Deceuninck is verticaal geïntegreerd en beschikt over 14 fabrieken, die samen met 22 magazijnen en distributiecentra
instaan voor de vereiste service en responstijd naar de Klanten. Deceuninck focust sterk op innovatie, ecologie en
design.
Contact Deceuninck: Ludo Debever • T +32 51 239 248 • M +32 473 552 335 • ludo.debever@deceuninck.com
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