Persbericht
Onder embargo tot woensdag 15 april 2009 om 6.30 PM
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 stroomlijnt
Belgische extrusie-activiteiten
Hooglede-Gits, 15 april 2009. Groep Deceuninck heeft de intentie bekendgemaakt om alle extrusieactiviteiten in België te concentreren op haar vestiging in Hooglede-Gits. Hierdoor zal de extrusie van
thermoplastische elastomere (TPE) dichtingen voor raamsystemen van de dochteronderneming
Detajoint in Dottenijs naar Gits verhuizen. In Dottenijs zijn 20 medewerkers actief.
Detajoint werd in mei 2003 door de Groep Deceuninck overgenomen als onderdeel van haar verticale
integratiestrategie. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van hoogtechnologische, thermoplastische
elastomere tri-extrusiedichtingen voor toepassingen in de bouw- en in de automobielsector.
In het kader van de “local for local”-strategie – waarbij diverse operationele processen dichter bij de eindmarkt worden
gebracht - is de productie van dichtingen naar meerdere profiel-extrusievestigingen van Deceuninck in Europa en
Turkije overgebracht.
De voorgenomen verhuis van de activiteiten van Dottenijs naar Hooglede-Gits werd op 14 april op een bijzondere
ondernemingsraad in Gits en aan het getroffen personeel meegedeeld. Vanaf 20 april starten de gesprekken met de
medewerkers van Detajoint en wordt de mogelijkheid voor tewerkstelling in Gits bekeken. Het is de bedoeling de
voorgenomen verhuis in de loop van het derde kwartaal uit te voeren en af te ronden.
“Het integreren van de extrusie van TPE-dichtingen in onze hoofdvestiging vormt een logische, volgende stap in het
stroomlijnen van onze operationele infrastructuur. De productie van dichtingen in Gits, waar ze in de raamprofielen
worden ingerold, zal onze efficiëntie zowel operationeel als logistiek verhogen. Bovendien zullen we hierdoor op onze
transportkosten kunnen besparen. We zullen alles in het werk stellen om de getroffen werknemers, voor zover
mogelijk, een baan in Gits aan te bieden,” aldus Tom Debusschere, CEO van Deceuninck.

Over Deceuninck
Deceuninck is een internationaal toonaangevende designer & producent van hoogkwalitatieve kunststof systemen voor
ramen & deuren, gevelbekleding & dakoversteken, interieur- & tuintoepassingen. De basistechnologie van het bedrijf is
de extrusie van PVC en het geoctrooieerde Twinson-composietmateriaal. Het hoogtechnologische productieproces is
sterk geïntegreerd en omvat compounding, matrijzenbouw, extrusie van dichtingen en profielen, bedrukking, PVCbekleving en de geoctrooieerde Decoroc coating-technologie.
De Groep is actief in meer dan 75 landen, telt 35 filialen (productie en/of verkoop) verspreid over Europa, NoordAmerika en Azië en stelt 2.810 personen tewerk. In 2008 behaalde Deceuninck een omzet van 630 miljoen euro.
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