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Persbericht
Vrijdag 9 oktober 2009 om 10.30 AM
De informatie in dit persbericht 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.

Resultaten van het openbaar bod
Resultaten van de private plaatsing van scrips
Hooglede-Gits, 9 oktober 2009. Deceuninck NV kondigt aan dat na de succesvolle private
plaatsing van de scrips, de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders zich nu verbonden
hebben om in te schrijven op 100% van de openbare aanbieding.
Vandaag, 9 oktober 2009, werden de 1.468.174 niet-uitgeoefende voorkeurrechten te koop aangeboden aan de
institutionele investeerders via een procedure van plaatsing van scrips aan een prijs van EUR 2,48 per scrip. De
investeerders die deze scrips aankopen, hebben zich onherroepelijk verbonden om de scrips uit te oefenen en
in te schrijven voor vier nieuwe aandelen per scrip aan een inschrijvingsprijs van EUR 0,98 per aandeel.
De netto-opbrengst (na aftrek van bepaalde kosten) die toekomt aan de houders van niet-uitgeoefende
rechten, bedraagt EUR 2,47 per coupon nr. 91. Dit bedrag zal beschikbaar zijn vanaf 15 oktober 2009.
Het bruto bedrag van de inschrijvingen voor de aandelen die bij deze plaatsing werden aangeboden gedurende
de preferentiële inschrijvingsperiode, bedroeg EUR 84.476.000 (inschrijving voor een totaal van 86.200.000
aandelen aan EUR 0,98 per aandeel). Aangezien de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders zullen
inschrijven op het volledige bedrag van de kapitaalverhoging, zullen geen aandelen worden opgenomen door de
underwriters.
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Bron: Transparantieverklaringen en commitment letters
* gebaseerd op een transparantieverklaring met datum 28 september 2009 – Deceuninck heeft geen verdere informatie over het huidige
aandeelhouderschap of de deelname van Arnold & S. Bleichroeder Advisors, LLC in de publieke verrichting

De betaling van de inschrijvingsprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de notering van de nieuwe
aandelen en VVPR strips op Euronext Brussels worden verwacht plaats te vinden op 14 oktober 2009.
De verhandeling van de Deceuninck aandelen op Euronext Brussels zal hervatten rond 11 uur.
Tom Debusschere, Gedelegeerd bestuurder: “De Raad van Bestuur en het management zijn verheugd dat de
operatie een succes is. We danken onze bestaande en nieuwe aandeelhouders voor het gestelde vertrouwen.
Met de afsluiting van de kapitaalverhoging is de financiële herstructurering volledig afgerond.
Deceuninck gaat verder op de ingeslagen weg. Binnen de aanhoudend moeilijke marktomgeving blijven het
genereren van kasstroom en vermindering van de schuldenlast de prioriteit voor de komende jaren. In
tussentijd blijft Deceuninck verder investeren in de toekomst via productinnovatie, verbetering van de
productiviteit en van de dienstverlening aan de klant.”
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 va PVC en het geoctrooieerde Twinson-composietmateriaal. Het
hoogtechnologische productieproces is sterk geïntegreerd en omvat compounding, matrijzenbouw, extrusie van
dichtingen en profielen, bedrukking, PVC-bekleving 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,
Noord-Amerika en Azië en stelt 2.955 VTE (inclusief tijdelijke werknemers) tewerk, waarvan 720 in België. In
2008 behaalde Deceuninck een omzet van 630 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

Dit persbericht maakt geen aanbod uit om effecten te verkopen noch een uitnodiging tot het doen van een
aanbod tot aankoop van effecten van Deceuninck NV en 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, scrips of aandelen buiten België in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen zouden zijn
vereist. De uitgifte, uitoefening of verkoop van voorkeurrechten, scrips en inschrijving op of aankoop van
aandelen, voorkeurrechten of scrips 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.

