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Deceuninck bereikt een herfinancieringsakkoord voor 5 jaar.


€ 140 M gewaarborgde gesyndiceerde faciliteit



Herfinanciering ruim voor de vervaldag van bestaande faciliteiten



Contractvoorwaarden conform de huidige marktnormen

Deceuninck kondigt vandaag aan dat het een gesyndiceerde
langetermijnfinancieringsovereenkomst heeft afgesloten ten belope van € 140 miljoen met
vervaldatum juli 2017.
Het nieuwe 5-jaarskrediet vervangt de bestaande langetermijn kredietovereenkomst afgesloten
in september 2009. Deze bestond uit een gesyndiceerde bankfaciliteit die zou vervallen in
september 2013 en een private plaatsing met vervaldag september 2014. Het nieuwe akkoord
stelt Deceuninck in staat de private plaatsing volledig terug te betalen.
Het nieuwe langetermijnkrediet ten belope van € 140 miljoen bestaat uit een gewaarborgde
multivaluta revolving kredietfaciliteit op 5 jaar van € 100 miljoen en een termijnlening op
afbetaling van € 40 miljoen voor een duurtijd van 3,5 jaar.
Deceuninck financiert zich in Turkije onveranderd op lokale basis.
De 5 jaar durende overeenkomst werd afgesloten met een groep van 5 vooraanstaande,
Europese, financiële partners: ING (Coordinator), BNP Paribas Fortis (Security agent), KBC
(Facility agent), Commerzbank en Banque LB-Lux.
De financiële convenanten zijn marktconform en de leningsvoorwaarden werden verbeterd.
Deze laatste houden rekening met de sterkere financiële positie van Deceuninck sedert de
financiële herstructurering in 2009. Het nieuwe akkoord biedt Deceuninck de mogelijkheid om
een dividend uit te keren.

Tom Debusschere, Deceuninck CEO:
“Dit akkoord is de sluitsteen van één der meest uitdagende hoofdstukken in de 75 jaar lange
geschiedenis van Deceuninck. De herfinanciering gebeurde ruim vóór de vervaldatum en de
voorwaarden van dit akkoord beantwoorden aan de huidige marktomstandigheden. Dit bewijst
tevens dat de banken het volste vertrouwen hebben in onze gezonde financiële positie en in
onze concurrentiekracht op lange termijn. Voor de komende 5 jaar zorgt deze nieuwe faciliteit
voor voldoende financiële ruimte en flexibiliteit om door te gaan met de uitvoering van ons
beleid en op gepaste wijze te reageren op een onzekere economische omgeving.
Vandaag kunnen wij een sterke boodschap uitsturen naar onze 2800 werknemers over de hele
wereld, naar onze 4500 klanten, naar onze ontelbare eindgebruikers en naar onze
aandeelhouders. Vandaag bevestigt Deceuninck zich opnieuw als de financieel sterke partner
die u bij “de bouw van een duurzaam huis” de helpende hand reikt.
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Einde van het persbericht
Building a sustainable home
Bij Deceuninck biedt ons engagement op vlak van innovation, ecology en design een duidelijke focus: building a
sustainable home. Een (t)huis dat energiezuiniger is om in te wonen en aantrekkelijker om naar te kijken. Deceuninck
verwerkt wereldwijd de nieuwste materialen tot producten die weinig onderhoud vergen, top isoleren, lang meegaan en
op het einde van de gebruiksduur volledig kunnen worden gerecycleerd. Bovendien helpen onze waarden, Candor, Top
Performance en Entrepreneurship ons meebouwen aan een betere wereld voor onze Partners en eindgebruikers.
Deceuninck heeft sterke ambities. We willen bouwen aan een werkomgeving waarin mensen trots zijn op hun bijdrage,
we willen onze positie bij de top drie in de markt versterken. Bovenop onze ecologische duurzaamheid, streeft
Deceuninck naar financiële duurzaamheid.
Deceuninck stelt 2700 mensen te werk in 25 landen, waarvan 700 in België.
In 2011 realiseerde Deceuninck een netto resultaat van € 6,3 miljoen bij een omzet van € 536,1 miljoen.
Contact Deceuninck: ludo.debever@deceuninck.com
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