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Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november
2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling
op een gereglementeerde markt.

Deceuninck consolideert
zijn Amerikaanse operationele activiteiten
Hooglede-Gits, 23 februari 2009. Groep Deceuninck heeft de intentie bekendgemaakt om al zijn
Amerikaanse operationele activiteiten te concentreren op zijn moderne site in Monroe, Ohio. De
extrusie-activiteiten in Little Rock, Arkansas worden stopgezet. De beslissing zal een impact hebben op
de tewerkstelling van ongeveer 70 medewerkers.
De productiefabriek in Little Rock, Arkansas werd in 2003 een deel van de productieactiviteiten van Deceuninck North
America samen met de in 2006 stopgezette extrusiefabriek in Oakland, New Jersey. Dit gebeurde na de acquisitie van
Vinyl Building Products, dat deel uitmaakte van Thyssen Polymer (Duitsland). De beslissing past in Deceuninck’s beleid
om de productiviteit continu te verbeteren in een markt die zwaar getroffen blijft door de gevolgen van financiële crisis
en het verslechterende, economische klimaat. De productiecapaciteit zal volledig worden overgebracht naar
Deceuninck’s productiesite in Monroe, Ohio. Het is voorzien dat de verhuis begin april 2009 zal zijn afgerond.
Deceuninck stelt alles in het werk om de ongeveer 70 betroffen werknemers te begeleiden in deze economische
onzekere tijden.
“De aanhoudende problemen en gedaalde activiteit op de Amerikaanse huizenmarkt dwingen ons om onze
operationele activiteiten in de Verenigde Staten verder te stroomlijnen. Deze consolidatie zal ons toelaten, de
productiviteit op peil te houden en ondertussen de dienstverlening van Deceuninck North America aan het cliënteel te
maximaliseren en op lange termijn te garanderen,” becommentarieert Tom Debusschere, CEO 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 composiettoepassingen voor de bouwindustrie. De groep is actief in meer dan 75 landen, telt 35 filialen
(productie en/of verkoop) en heeft 2.810 personen tewerk, waarvan 660 in België. In 2008 realiseerde de groep een
geconsolideerde omzet van 629 miljoen euro.
(Einde persbericht)
* * *

Noot aan de redactie: voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
DECEUNINCK, Ludo Debever, Investor Relations Manager, tel. 051/23 92 48 of 0473/55 23 35, e-mail:
ludo.debever@deceuninck.com.
www.deceuninck.com

