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Transitie in leiderschap bij Deceuninck
Hooglede-Gits, België, 6 september 2021, 18.00h – Deceuninck kondigt vandaag een transitie in
management en bestuur aan die van kracht wordt op 1 januari 2022.
Dhr. Marcel Klepfisch heeft de wens uitgedrukt om op het einde van dit jaar terug te treden als
Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft Dhr. Francis Van Eeckhout benoemd
tot Uitvoerend Voorzitter. Dhr. Bruno Humblet werd benoemd tot nieuwe CEO van Deceuninck, waarbij
hij de verantwoordelijkheden van de huidige CEO Francis Van Eeckhout zal overnemen. Dhr. Van
Eeckhout en Dhr. Humblet zullen hun nieuwe rollen opnemen vanaf 1 januari 2022. Dhr. Klepfisch blijft
als onafhankelijk bestuurder lid van de Raad van Bestuur, lid van het Remuneratie- en
Benoemingscomité en lid van het Auditcomité.
Marcel Klepfisch: “Ik ben erg verheugd dat de Raad van Bestuur een zeer soepele overgang van het
leiderschap bij Deceuninck heeft uitgewerkt. Onder het sterke leiderschap en het entrepreneurschap
van Francis als CEO heeft het bedrijf de voorbije jaren erg goed gepresteerd met als resultaat een
recordomzet en -winst over de voorbije 12 maanden. We hebben de covid-crisis op een voorbeeldige
wijze gemanaged en zijn sterk aan het groeien. De Raad van Bestuur staat volledig achter de
aangekondigde transitie in het leiderschap die ingaat op 1 januari 2022. Ik ben ervan overtuigd dat
Francis en Bruno uitstekend zullen samenwerken om de ambitieuze doelstellingen van Deceuninck te
realiseren.”
Francis Van Eeckhout: “Ik wil Marcel uitdrukkelijk bedanken voor zijn sterk leiderschap als Voorzitter
tijdens woelige tijden. Ik ben blij dat hij lid blijft van de Raad van Bestuur. Ik ben ook verheugd de
benoeming van Bruno Humblet als CEO van Deceuninck te kunnen aankondigen. Zijn ervaring in het
managen van bedrijven met wereldwijde activiteiten maken van hem de geschikte persoon. Aangezien
Bruno al lid was van de Raad van Bestuur en ik in mijn toekomstige rol als Uitvoerend Voorzitter erg
nauw betrokken zal blijven bij het uitstippelen van de strategie van de Groep, is een soepele overgang
verzekerd. We hebben een fantastische toekomst voor ons en ik ben ervan overtuigd dat deze transitie
in het leiderschap de juiste stap is voor de verdere ontwikkeling van Deceuninck”.

Korte biografie:
Bruno Humblet (° 1965) is sinds oktober 2020 lid van de Raad van Bestuur. Hij heeft een Master
Handelsingenieur van de Solvay Business School en bekleedde voorheen verschillende leidinggevende
functies bij Bekaert en Procter & Gamble.
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De Belegger on Tour
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Halfjaarresultaten H1 2022

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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