Persbericht

Deceuninck plant herschikking
operationele capaciteit en versterkt marketingen verkoopsactiviteiten in Duitsland
Hooglede-Gits, 18 oktober 2007. – De Belgische Groep Deceuninck, wereldwijd
toonaangevend producent van kunststofraamsystemen en bouwprofielen en haar Duits
filiaal Inoutic/Deceuninck GmbH, gevestigd in Bogen, maken vandaag hun voornemen
bekend om de operationele activiteiten te herschikken. Tevens zal de Groep de
commerciële activiteiten van haar vestiging in Bogen versterken. Het Duitse filiaal zal zich
toeleggen op innovatie en design voor kunststofraamsystemen en bouwprofielen en zijn
middelen concentreren op Duitstalig Europa en Zuid-Oost-Europa.
Productievolumes voor Rusland en Polen worden overgebracht naar de
productievestigingen in deze landen.
Gewijzigde marktomstandigheden in Oost-Europa en Duitsland liggen aan de basis van de nieuwe
aanpak. De nieuwe aanpak maakt het mogelijk om de markt, conform aan de gewijzigde
omstandigheden, te bewerken. Tegelijkertijd worden transport- en douanekosten tot een minimum
beperkt.
Binnen de Groep Deceuninck is de productievestiging Inoutic/Deceuninck één van de grootste
productievestigingen. Het voornemen bestaat om de productievolumes te herverdelen over de drie
bestaande productievestigingen in Bogen (Duitsland), Poznan (Polen) en Protvino (Rusland).
Daarnaast worden de verkoop- en marketingactiviteiten uitgebreid met twee bijkomende business
units. De business unit Non Fenestration is verantwoordelijk voor de verkoop in Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland en de Balkanlanden van innovatieve producten uit het bestaande Non Fenestrationassortiment van de groep Deceuninck. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de Twinsonhoutcomposiettoepassingen.
In de business unit Innovation & Architecture staan innovatieve en design-georiënteerde producten
alsook vernieuwende marketing- en verkoopsconcepten centraal.
De business unit Fenestration zal ervoor zorgen dat zowel het bestaande als het nieuwe cliënteel
optimaal verder zal worden bediend.
Deze nieuwe business unit-structuur stemt overeen met succesvolle marketingconcepten binnen de
Groep Deceuninck, waarbij ruimte wordt gelaten voor lokale accenten.
De afdelingen matrijzenbouw en productontwikkeling bij Inoutic/Deceuninck en de Groep Deceuninck
worden onder gemeenschappelijke leiding geplaatst. Op die manier wordt de jarenlange ervaring van
Inoutic/Deceuninck volledig geïntegreerd in de activiteiten van de Groep Deceuninck. Zo wordt een
verdere stap gezet in de platformstrategie, waarbij binnen de Groep Deceuninck de diverse
raamsystemen zo veel mogelijk compatibel worden gemaakt. De synergieën die hieruit voortvloeien
zullen de slagkracht van de Groep Deceuninck verhogen.

Bij de aanpassing van de productiecapaciteiten in Bogen zal het lokale management in overleg met de
ondernemingsraad sociaal verantwoorde oplossingen nastreven. De voorgenomen herschikking kan
een invloed hebben op de tewerkstelling van ongeveer één derde van de 617 werknemers bij
Inoutic/Deceuninck. De kosten voor de geplande herstructurering zullen in de provisies van het jaar
2007 worden opgenomen.
“De gewijzigde marktomstandigheden voor de Groep Deceuninck alsook de sterk toegenomen vraag
naar onze producten in Oost-Europa vereisen een strategische aanpassing met verstrekkende
gevolgen. Wij doen vanzelfsprekend al het mogelijke om de vermindering van het aantal
arbeidsplaatsen in onze vestiging in Bogen tot een minimum te beperken. Tevens garandeert deze
ingreep een succesvolle aanwezigheid op termijn van Deceuninck in Duitsland,” aldus Clement De
Meersman, Gedelegeerd Bestuurder van de Groep Deceuninck.

Over Deceuninck
Deceuninck is een geïntegreerde groep van wereldformaat die gespecialiseerd is in compounding,
matrijzenbouw, ontwerp, ontwikkeling, extrusie, veredeling, recyclage en spuitgieten van
kunststofraamsystemen, -profielen en -dichtingen en houtcomposiettoepassingen voor de
bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 75 landen, telt 35 filialen (productie en/of verkoop) en
stelt 2.900 personen tewerk, waarvan 710 in België. In 2006 realiseerde de groep een
geconsolideerde omzet van 663 miljoen euro.
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