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Pierre Alain Baron De Smedt, ere voorzitter van 
Deceuninck NV, is zaterdag op 75-jarige leeftijd 
overleden aan de gevolgen van een ziekte 
 
Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van 
het overlijden van onze ere voorzitter Pierre Alain De Smedt. 
  
Deceuninck kent Pierre Alain sinds 1985.  Hij werd toen lid van de Raad 
van Bestuur van Deceuninck. In 1985 trok het bedrijf naar de beurs en werd er gezocht naar een 
bestuurder met industriële ervaring. Pierre Alain aarzelde niet, nieuwsgierig en gedreven als hij 
was. In 1990 stapte Pierre Alain uit de Raad van Bestuur toen hij naar Brazilië vertrok en er bij 
Volkswagen de rol van CEO opnam. 
 
Na het overlijden van Roger Deceuninck, voor wie Pierre Alain een grote bewondering koesterde, 
werd aan Pierre Alain gevraagd om opnieuw in de Raad van Bestuur te zetelen. Opnieuw nam 
Pierre Alain zijn verantwoordelijk en zei meteen ja. Begin 2009 werd hij voorzitter van Deceuninck; 
hij zou dit blijven tot in 2016. 
 
Deceuninck werd ongemeen hard getroffen door de economische en financiële crisis van 2009.  
Mede dank zij de uitstraling, gedrevenheid en het optimisme van Pierre Alain en zijn geloof in de 
goede afloop wist hij Deceuninck door de crisis te loodsen. Hij was tevens een voortdurende 
steun voor het management. 
 
Wie Pierre Alain een beetje kende, weet dat hij het liefst wat op de achtergrond bleef. Hij had 
altijd een duidelijk omlijnd doel voor ogen en wou dat bereiken. Zijn leven lang was zijn motto 
“Niets is onmogelijk” en “More is Better”. Hard werken was de opdracht, achter de schermen en 
ver van de schijnwerpers.  
  
We zullen zijn warme persoonlijkheid ontzettend missen. Deceuninck verliest een trouwe 
supporter. 
We wensen de familie van Pierre Alain veel sterkte in deze droevige dagen. 
  
Francis Van Eeckhout, CEO 
Paul Thiers, Voorzitter Raad van Bestuur 
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