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Deceuninck Q3:
Sterke EBITDA-groei en kasstroom
Q3 Omzet
€177.7m (+7.5%)

Q3 Adj. EBITDA
€31.2m (vs €18.4m VJ)

Netto financiële schuld
30.09.2020
€96.2m (vs €160.6m VJ)

Gegeven de toegenomen onzekerheid als gevolg van de Covid-19 pandemie en in lijn met de richtlijnen
van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) denken we dat het aangewezen is om,
uitzonderlijk, te communiceren over onze niet-geauditeerde Q3 2020 resultaten.
Eerst willen we echter onze waardering uitdrukken voor de gedrevenheid, de toewijding en flexibiliteit
van onze klanten, partners en medewerkers wereldwijd. Het is dankzij hen dat ons bedrijf deze storm
goed doorstaat.
Onze Q3 2020 resultaten zijn sterk met een omzetstijging van 7.5% tot €177.7m (vs. €165.3m in Q3
2019). Deze omzetstijging werd vooral gedreven door het herstel na de vertraging omwille van Covid19 in Q2, een stijging van ons marktaandeel in de US en het economisch herstel in Turkije. De omzet
in de eerste negen maanden van het jaar bedraagt €467m wat grotendeels is lijn ligt met de €478m van
vorig jaar.
De Adjusted EBITDA verbeterde van €18.4m in Q3 2019 tot €31.2m in Q3 2020. Deze sterke verbetering
wordt verklaard door hogere volumes, de eerste positieve effecten van de herpositionering in Europa
en een éénmalige impact van lagere grondstoffenprijzen. In de eerste negen maanden van het jaar
steeg de Adjusted EBITDA met 22% tot €59.1m (of 12.6% op omzet) tegenover €48.5m (of 10.2% op
omzet) vorig jaar.
De netto financiële schuld daalde met €64.4m van €160.6m op 30 september 2019 tot €96.2m op 30
september 2020. Terzelfdertijd werd het gebruik van factoring verminderd met €23.4m tot €9.9m. Dit
betekent dat de totale financiële schuld werd verminderd met €87.8m, waarvan het grootste deel als
permanent beschouwd wordt en verklaard wordt door een normalisering van de investeringen,
structurele verbeteringen van het werkkapitaal en door de opbrengst (€14.2m) van de verkoop van
braakliggende industriegrond in België. Een kleiner deel van deze daling, met onder meer de impact
van de tijdelijke COVID-19 steunmaatregelen en uitzonderlijk lage voorraadniveau’s in bepaalde
fabrieken, is tijdelijk en zal naar verwachting verdwijnen voor het einde van het jaar. Daarnaast heeft
Deceuninck in het derde kwartaal zijn deelneming in Ege Profil (Turkije) verminderd van 95.9% tot
93.4% om te anticiperen op nieuwe segmentering op de beurs van Istanboel waarbij een free float van
minstens 10% vereist is om genoteerd te blijven in het meest liquide marktsegment. Deze transactie
heeft €3.8m opgebracht. Afhankelijk van de marktomstandigheden zal nog een bijkomende 5% van de
aandelen in Ege Profil verkocht worden.
Strategische projecten zoals de lancering van het met een Reddot design award bekroonde Elegant
product gamma en de optimalisering van onze Europese operationele voetafdruk blijven op schema.
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Niettegenstaande de onmiddellijke toekomst zeer onzeker blijft, blijven we positief over ons lange termijn
potentieel. Ondanks de Covid-19 crisis blijven de drijvende krachten achter onze groei intact, namelijk
de toenemende behoefte aan woningen en aan woningrenovatie om te voldoen aan de vraag van een
stijgende bevolking en aan de klimaatdoelstellingen.
We zijn verheugd om Bruno Humblet te verwelkomen als lid van de Raad van Bestuur en van het Audit
Committee. Bruno brengt een schat aan ervaring mee van Procter & Gamble en Bekaert. Op de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2021 zal de Raad van Bestuur Bruno voordragen
als onafhankelijk bestuurder.
We melden hierbij ook dat Wim Van Acker, CFO, beslist heeft om het bedrijf te verlaten om een nieuwe
wending te geven aan zijn carrière. Hij zal opgevolgd worden door Serge Piceu die de overstap maakt
van BMT Aerospace en bij Deceuninck zal starten op 1 januari 2021. Wim blijft in het bedrijf tot na de
bekendmaking van de jaarresultaten in februari 2021, wat een vlotte overdracht garandeert. Francis
Van Eeckhout: “Ik wil Wim bedanken voor zijn gedrevenheid en professionalisme gedurende de vijf jaar
die we samen gewerkt hebben. Hij heeft een cruciale rol gespeeld bij de strategische herpositionering
van de Groep. Anderzijds ben ik verheugd Serge te verwelkomen. Zijn sterke ervaring in een
internationale financiële context garandeert continuïteit en zal bijdragen aan de uitvoering van ons
ambitieus strategisch plan.”

Einde persbericht
Over Deceuninck
Deceuninck werd opgericht in 1937 en behoort tot de top 3 onafhankelijke producenten van PVC en composietprofielen voor
ramen en deuren. De hoofdzetel bevindt zich in Hooglede-Gits (BE). Deceuninck is georganiseerd in 3 geografische
segmenten: Europa, Noord-Amerika en Turkije & Emerging Markets. Deceuninck is verticaal geïntegreerd en beschikt over
15 fabrieken, die samen met 21 magazijnen en distributiecentra instaan voor de vereiste service en responstijd naar de
Klanten. Deceuninck focust sterk op innovatie, ecologie en design. Deceuninck heeft een beursnotering op Euronext Brussel
(“DECB”).
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