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Dit is een kennisgeving gedaan in overeenstemming met artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.
Dit bericht geldt onder voorbehoud van de goedkeuring van een prospectus door de Commissie voor het
Bank-, Financie- en Assurantiewezen.
De buitengewone algemene vergadering van Deceuninck NV heeft op 26 juni 2009 besloten om over te gaan
tot een kapitaalverhoging met voorkeurrecht. Gelet op de datum van publicatie van dit bericht en de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen zal de inschrijvingsperiode van minimum vijftien dagen
ten vroegste op woensdag 23 september 2009 een aanvang nemen.
De definitieve data van de inschrijvingsperiode, de uitgifteprijs, de inschrijvingsratio en andere modaliteiten
van de kapitaalverhoging zullen vóór de aanvang van de inschrijvingsperiode worden bekendgemaakt op de
website van Deceuninck NV (www.deceuninck.com) en in de Belgische financiële pers.
Deze mededeling maakt geen aanbod uit om effecten te verkopen noch een uitnodiging tot het doen van een
aanbod tot aankoop van effecten van Deceuninck NV onder Belgisch recht of het recht van enig ander
rechtsgebied. Beleggers mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar verwezen wordt in deze
mededeling op basis van de informatie die hierin is opgenomen. Een prospectus met gedetailleerde
informatie over Deceuninck NV zal, na goedkeuring ervan door de Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen,onder meer beschikbaar worden gesteld op de website van Deceuninck NV.
Er zal geen verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging of
verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder de financiële wetgeving van
zulk rechtsgebied. Deze mededeling is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van
Amerika, Canada, Australië of Japan. De effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US
Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde
Staten van Amerika behoudens registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratie daaronder. Geen
mededeling of informatie over de kapitaalverhoging van Deceuninck NV mag worden verspreid onder het
publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring is vereist voor
een dergelijk doeleinde. Geen stappen werden of zullen worden ondernomen inzake aanbieding van
voorkeurrechten, scripts of aandelen buiten België in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen zouden zijn
vereist. De uitgifte, uitoefening of verkoop van voorkeurrechten, scripts en inschrijving op of aankoop van
aandelen, voorkeurrechten of scripts zijn onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire
beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Deceuninck NV is niet aansprakelijk in het geval dat deze
beperkingen worden overtreden door enige persoon. Deze mededeling is geen aanbiedingsdocument of
prospectus in verband met een aanbieding van effecten door Deceuninck NV. Beleggers mogen noch een
aanbod aanvaarden van effecten waarvan sprake in dit document noch deze verwerven tenzij ze dit doen op
grond van informatie vervat in het toepasselijke prospectus of aanbiedingsdocument dat zal worden
gepubliceerd dan wel verspreid door Deceuninck NV. Dit document vormt noch een aanbod tot verkoop
noch een verzoek tot aankoop van of inschrijving op effecten en men kan er zich niet op baseren voor enige
beleggingsovereenkomst of – beslissing.

