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Algemene Vergadering en Dividend
Op 27 april 2021 heeft Deceuninck zijn Algemene Vergadering gehouden via Microsoft Teams. Op die
manier waren aandeelhouders in staat de vergadering virtueel en in real-time te volgen met respect
voor de afstandsregels.
Alle agendapunten werden goedgekeurd door de aandeelhouders. Details van de stemresultaten en
het volledige verslag van de vergadering zullen beschikbaar zijn op onze website
(https://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx).

Dividend
Op voorstel van de Raad van Bestuur heeft de Algemene Vergadering een bruto-dividend over 2020
goedgekeurd van 5 eurocent (€0.05) per aandeel.
Ex-dividend datum :
Record datum :
Betaaldatum :

10 mei 2021
11 mei 2021
12 mei 2021

Samenstelling Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering heeft Marcel Klepfisch SAS, vertegenwoordigd door Dhr. Marcel Klepfisch,
en Alchemy Partners BV, vertegenwoordigd door Mevr. Anouk Lagae, herbenoemd als onafhankelijke
bestuurders tot de sluiting van de Algemene Vergadering van 2025. HumbleBee Partners BV,
vertegenwoordigd door Dhr. Bruno Humblet, werd benoemd als onafhankelijk bestuurder tot de sluiting
van de Algemene Vergadering van 2025 en Venture Consult BV, vertegenwoordigd door Mevr.
Benedikte Boone, werd benoemd als bestuurder tot de sluiting van de Algemene Vergadering van 2025.
De Raad van Bestuur heeft beslist Marcel Klepfisch SAS, vertegenwoordigd door Dhr. Marcel Klepfisch,
te herbenoemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur en Venture Consult BV, vertegenwoordigd
door Mevr. Benedikte Boone, te benoemen als Vice Voorzitster. HumbleBee Partners BV,
vertegenwoordigd door Dhr. Bruno Humblet, werd benoemd als lid van het Auditcomité.
We melden ook dat het tijdelijk mandaat van Dhr. Chris Lebeer als onafhankelijk bestuurder afliep op
27 april 2021. De Raad van Bestuur bedankt Dhr. Lebeer voor zijn belangrijke bijdrage tot de
strategische herpositionering en transitie die Deceuninck doormaakt. Die herpositionering en de
lancering van Icor/Elegant zijn zeer belangrijk en lijken succesvol te zijn. Dhr. Lebeer wenst Deceuninck
het allerbeste in dit lopende veranderingsproject.
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Outlook
In lijn met de eerdere communicatie van 25 februari bevestigen we een zeer sterke omzetgroei in alle
regio’s. De grondstoffenvoorziening blijft moeilijk en heeft stijgende prijzen tot gevolg, wat ons dwingt
om deze erg strikt door te rekenen aan onze klanten. We hebben er vertrouwen in dezelfde
leverbetrouwbaarheid te kunnen aanbieden ondanks de moeilijke bevoorradingssituatie.
Onze strategische projecten, waaronder verdere investeringen in onze recyclage-afdeling in Diksmuide,
capaciteitsuitbreiding in Noord-Amerika en de commerciële lancering van Elegant in Europe, blijven op
schema.

Kalender
5 mei 2021
17 augustus 2021

Bolero Small and Mid Cap Event
Halfjaarresultaten H1 2021

Einde persbericht
Over Deceuninck
Deceuninck werd opgericht in 1937 en behoort tot de top 3 onafhankelijke producenten van PVC- en composietprofielen
voor ramen en deuren. De hoofdzetel bevindt zich in Hooglede-Gits (BE). Deceuninck is georganiseerd in 3 geografische
segmenten: Europa, Noord-Amerika en Turkije & Emerging Markets. Deceuninck is verticaal geïntegreerd en beschikt over
18 fabrieken, die samen met 16 verkoopkantoren en distributiecentra instaan voor de vereiste service en responstijd naar
de Klanten. Deceuninck focust sterk op innovatie, ecologie en design. Deceuninck heeft een beursnotering op Euronext
Brussel (“DECB”).
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