Persbericht
Gereglementeerde informatie – openbare aanbieding obligaties
Onder embargo tot dinsdag 17 november 2015 om 21u15 CET

Deceuninck NV (de “Emittent”) kondigt de openbare aanbieding in België
aan van obligaties met een looptijd van 7 jaar en voor een minimum
bedrag van EUR 40.000.000 en maximum bedrag van EUR 100.000.000.
De inschrijvingsperiode zal lopen van 20 november 2015 (9:00 CET) tot 1 december 2015
(16:00 CET), behoudens vervroegde afsluiting.
Er werd een aanvraag ingediend tot notering van de obligaties op Euronext Brussels en tot
toelating tot verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
De obligatie wordt uitgegeven met een coupon van 3,75%, wat een netto rendement betekent
van 2,517% voor de particuliere investeerder. Het nettorendement bevat een weergave van de
aftrek van de Belgische roerende voorheffing aan 25%. Beleggers dienen er zich echter van
bewust te zijn dat de regering voornemens is om het standaard tarief te verhogen van 25% naar
27%.
De netto-opbrengst van deze uitgifte zal worden aangewend voor (i) werkkapitaalbehoeften, (ii)
kapitaaluitgaven en (iii) algemene bedrijfsdoelstellingen van de Emittent en de groep, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, verdere organische groei en groei door middel van
overnames. Indien de netto-opbrengst van deze uitgifte hoger is dan €40.000.000, zal dit
worden gebruikt voor de terugbetaling en verdere afbouw van de kredietovereenkomst zoals
verder beschreven in het uitgifteprospectus (het “Prospectus”) opgesteld in het Nederlands en
goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 17 november
2015. Op datum van het Prospectus kan de Emittent niet met zekerheid alle specifieke
gebruiksdoeleinden van de opbrengsten van de obligaties voorspellen, noch de bedragen die hij
in werkelijkheid zal uitgeven of toebedelen aan specifieke gebruiksdoeleinden.
KBC en ING treden op als Joint Lead Managers in deze transactie. KBC treedt ook op als
Global Coordinator.
Het Prospectus, alsook de vertaling van de samenvatting in het Frans, zijn vanaf 18 november
2015 te verkrijgen via ING Private Banking en via het telefoonnummer 02 464 60 01 of aan de
loketten van elk agentschap van KBC Bank of CBC Banque of op www.kbc.be/deceuninck of op
www.bolero.be en op de website van de Emittent (www.deceuninck.com). ING zal de obligaties
uitsluitend plaatsen binnen haar Private Banking netwerk.
De verkoopbeperkingen van toepassing op de uitgifte van deze obligaties worden vermeld in
het Prospectus. Potentiële beleggers worden verzocht het Prospectus aandachtig te lezen (en
in het bijzonder Deel II: Risicofactoren). De obligaties zijn een vorm van schuldinstrumenten.
Een belegging in de obligaties houdt bepaalde risico’s in. Door in te schrijven op de obligaties,
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verschaffen de beleggers een lening aan de Emittent, die er zich toe verbindt om op jaarlijkse
basis interest te betalen en op de vervaldatum de hoofdsom terug te betalen. In geval van
faillissement van, of wanprestatie door, de Emittent, lopen beleggers het risico om de bedragen
waarop zij recht zouden hebben, niet terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal geheel of
gedeeltelijk te verliezen. De obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de
rentevoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elk besluit om te
beleggen in de obligaties moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens in het
Prospectus. Potentiële beleggers dienen in het bijzonder kennis nemen van Deel II van het
Prospectus (Risicofactoren) op pagina 33 tot 61 van het Prospectus voor meer uitleg over
bepaalde risico’s die een impact kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om zijn
verplichtingen met betrekking tot de obligaties na te komen en de marktrisico’s die verbonden
zijn aan de obligaties. Er wordt in het bijzonder verwezen naar de risicofactor dat de obligaties
structureel
zijn
achtergesteld
ten
aanzien
van
de
verplichtingen
van
de
dochtervennootschappen en de verplichtingen van de Emittent die wel van een garantie of
zekerheid genieten. Elke toekomstige belegger moet zorgvuldig overwegen of het geschikt is
voor hem om te beleggen in de obligaties in het licht van zijn kennis en financiële ervaring en
moet, indien nodig, professioneel advies hierover inwinnen.

Belangrijke mededeling
DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR VERDELING, RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE
JURISDICTIE WAAR ZULKE VERDELING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.
Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop of tot inschrijving van effecten, of een
uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of inschrijving van effecten,
en er zal geen verkoop van effecten of inschrijving van effecten plaatsvinden in enig
rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving onwettig zou zijn zonder
voorafgaandelijke registratie of kwalificatie onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied.
De uitgifte, inschrijving op of aankoop van effecten is onderworpen aan bijzondere wettelijke of
reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De Emittent is niet aansprakelijk in het
geval dat deze beperkingen worden overtreden door enige persoon.
Er wordt geen openbaar aanbod gedaan van enige effecten, waarnaar wordt verwezen in dit
document, in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar wordt verwezen in dit document zullen
niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de “Securities Act”) of bij
enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde
Staten en mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand of op enige andere wijze
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overgedragen of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten,
uitgezonderd in een transactie die niet onderworpen is aan of beantwoordt aan de vereisten van
een toepasselijke uitzondering van, de registratievereisten van de Securities Act.
De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen werden niet goedgekeurd of afgekeurd
door de SEC, enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere
toezichthoudende overheid van de Verenigde Staten, noch hebben dergelijke autoriteiten de
gepastheid van dit voorgestelde aanbod of de adequaatheid of accuraatheid van dit document
beoordeeld. Elke stelling die het tegendeel zou beweren maakt een strafrechtelijk misdrijf uit in
de Verenigde Staten.
Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van
effecten door de Emittent. Beleggers mogen noch een aanbod aanvaarden van effecten
waarvan sprake in dit document noch deze verwerven tenzij ze dit doen op grond van informatie
vervat in het toepasselijke prospectus of aanbiedingsdocument dat zal worden gepubliceerd
dan wel verspreid door de Emittent.
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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 3400 mensen te werk in 25 landen. Deceuninck heeft productievestigingen in België, Chili, Duitsland,
Frankrijk, Kroatië, Polen, Rusland, Thailand, Turkije, het VK en in de VS.
In 2014 realiseerde Deceuninck een nettowinst van € 10,5 miljoen bij een omzet van € 552,8 miljoen.
Contact Deceuninck: Ludo Debever • T +32 51 239 248 • M +32 473 552 335 • ludo.debever@deceuninck.com

Persbericht
Gereglementeerde informatie – openbare aanbieding obligaties

www.deceuninck.com

