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BELANGRIJKE MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS BETREFFENDE DE 
DEELNAME AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN DE 
ALGEMENE VERGADERING VAN 28 APRIL 2020 

 

De vennootschap acht de gezondheid van haar aandeelhouders, werknemers, bestuurders en het 
publiek van cruciaal belang en kan niet garanderen dat ze zal kunnen voldoen aan de maatregelen die 
zijn opgelegd vanwege de Covid-19-pandemie en die van kracht zijn op het ogenblik van de Algemene 
Vergaderingen op 28 april. Daarom heeft de raad van bestuur besloten om de Algemene Vergaderingen 
op 28 april 2020 achter gesloten deuren te houden. 

Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit nr. 4 (gepubliceerd op 9 april 2020) kunnen 
de aandeelhouders hun rechten op de Algemene Vergaderingen van 28 april 2020 uitoefenen door 
voorafgaand aan de Algemene Vergaderingen op afstand te stemmen door middel van een 
stemformulier, dan wel door een volmacht met steminstructies te geven aan de Secretaris van de Raad 
van Bestuur (General Counsel). 

De stemformulieren en nieuwe volmachtformulieren zijn beschikbaar op de website van de 
vennootschap http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx.  Het is aangewezen om een 
e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende stemformulieren 
of de ingevulde en ondertekende volmachtformulieren als bijlage te sturen naar 
generalmeeting@deceuninck.com.  

De stemformulieren en volmachtformulieren moeten door de vennootschap zijn ontvangen vóór of op 
24 april 2020 om middernacht CEST. 

Aandeelhouders kunnen voor de Algemene Vergaderingen op 28 april 2020 hun recht om vragen te 
stellen uitsluitend schriftelijk uitoefenen. Deze vragen moeten de vennootschap ten laatste op 24 april 
2020 bereiken.   De vragen worden alleen schriftelijk beantwoord en worden uiterlijk op 28 april 2020 
vóór de stemming tijdens de Algemene Vergaderingen op de website van de vennootschap 
(http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx) gepubliceerd. 

 

Persbericht  

Vrijdag 17 april 2020  om 18:00h CET 

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”).  

Contact Deceuninck: Bert Castel • T +32 51 239 204 • bert.castel@deceuninck.com 

 

http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx
mailto:generalmeeting@deceuninck.com
http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx

