Persbericht
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.
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Tussentijdse verklaring
•
•
•
•

Omzet 3e kwartaal bedraagt 139 miljoen euro (2008: 177 miljoen euro)
Omzetdaling (-21,5%) in lijn met tweede kwartaal 2009
Vermindering schuldenlast blijft absolute prioriteit
Operationele herstructureringen zitten op schema

Hooglede-Gits, 15 oktober 2009. Deceuninck behaalt tijdens het derde kwartaal 2009 een
geconsolideerde omzet van 139 miljoen euro tegenover 177 miljoen euro een jaar voordien. Het
verkochte volume daalt met 17,3%; de valuta en de product/prijsmix hebben een impact van
respectievelijk -5,2% en +1,1%. De volumedaling ligt in lijn met de daling tijdens het tweede
kwartaal, wat de eerder gegeven indicaties bevestigt dat de volumedaling een bodem heeft
bereikt. Deceuninck verwacht dat de omzet zich op dit niveau verder zal stabiliseren.
Omzet 3e kwartaal
Tegenover het derde kwartaal 2008 is de omzet tijdens het derde kwartaal met 21,5% gedaald tot 139 miljoen
euro Net zoals in de voorgaande kwartalen hield West-Europa het best stand, met een daling van 11%. De
verkopen in België en Frankrijk deden het beter dan het gemiddelde.
In Oost-Europa daalde de omzet uitgedrukt in euro met 35%, mede in belangrijke mate door ongunstige
wisselkoersen. Bij gelijkblijvende wisselkoersen daalde de omzet met 28 %.
In Turkije werd de trend van het eerste semester verdergezet. De omzet uitgedrukt in euro daalde met 21%.
De daling is vooral toe te schrijven aan de sterke euro in vergelijking met dezelfde periode 2008 en een daling
van de omzet in de Turkse exportregio’s. De omzet op de locale, Turkse markt bleef nagenoeg stabiel.
In de Verenigde Staten daalde de omzet uitgedrukt in euro met 13%, uitgedrukt in US dollar kwam dit neer op
een daling met 18%. In de Verenigde Staten is eveneens sprake van een stabilisatie ten opzichte van de
voorgaande periode.
Omzet op jaarbasis
Gecumuleerd na 9 maanden bedraagt de geconsolideerde omzet 378,3 miljoen euro tegenover 488,3 miljoen
euro in 2008, een daling van 22,5%.
Het aandeel van West-Europa in de geconsolideerde omzet bedraagt 48%, Oost-Europa 25%, Turkije 16% en
de Verenigde Staten 11%.

Tom Debusschere, CEO: “Nu de kapitaalverhoging en de financiële herstructurering met succes zijn afgerond,
kan Deceuninck verder investeren in verbetering van de productiviteit en in dienstverlening aan onze Klant. Met
onze productinnovaties zullen we de komende jaren inspelen op de nieuwste trends inzake energiezuinig
bouwen en renoveren. Het PVC raam blijft de beste oplossing voor het besparen op energie en onderhoud.
We blijven hoe dan ook voorzichtig en volgen van nabij de evolutie van de PVC harsprijzen, die sinds mei
opnieuw zijn gestegen. Visibiliteit op het orderboek blijft beperkt, we merken een stabilisatie van de daling in
nagenoeg alle regio’s, maar van een algemeen economisch herstel is nog geen sprake.
Deceuninck gaat resoluut verder op de ingeslagen weg. De operationele herstructureringen zitten op schema,
en de vermindering van de schuldenlast blijft de absolute prioriteit.”
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 (stand op 30 juni 2009 inclusief tijdelijke werknemers) tewerk,
waarvan 720 in België. In 2008 behaalde Deceuninck een omzet van 630 miljoen euro.
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