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Voorzitterswissel en update maatregelen Covid-19 

 

Deceuninck heeft op 28 april ’20 en met inachtneming van de Covid-19 richtlijnen, haar 
Algemene Vergadering gehouden. Alle agendapunten werden goedgekeurd. 

De notulen zijn beschikbaar op de website. 

Onze Voorzitter, Dhr. Paul Thiers, is ervan overtuigd dat in de huidige Covid-19 crisissituatie Deceuninck 
op vandaag een voorzitter nodig heeft die volledig beschikbaar is. Gezien zijn verschillende participaties 
en mandaten in tal van ondernemingen, oordeelt Dhr. Thiers dat een dergelijke voorzittersrol nu niet 
combineerbaar is. Daarom heeft Dhr. Thiers, na zorgvuldige overwegingen en in het belang van 
Deceuninck, zijn ontslag aangeboden. 

De bestuurders waarderen het initiatief dat Dhr. Thiers genomen heeft en aanvaarden zijn ontslag. Dit 
ontslag gaat in op 29 april 2020. De afweging die gemaakt is om de juiste prioriteiten in de huidige crisis 
te zetten en deze herschikking door te voeren is immers volledig in het belang van de vennootschap.  

Op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité, heeft de Raad van Bestuur Dhr. Marcel 
Klepfisch, Vice Voorzitter, aangeduid als nieuwe Voorzitter van de vennootschap en van het 
Benoemings- en Remuneratiecomité. 

Dhr. Thiers is er samen met de andere bestuurders van overtuigd dat Dhr. Klepfisch een dergelijke 
voorzittersrol in deze periode optimaal kan vervullen daar hij geen andere mandaten heeft en zich dus 
volledig zal kunnen ter beschikking stellen om zijn rol als Voorzitter in periode van deze Corona crisis 
te vervullen. Als Vice Voorzitter en Voorzitter van het Auditcomité kent Dhr. Klepfisch bovendien het 
bedrijf goed. 

Dhr. Klepfisch voelt zich vereerd dat de Raad van Bestuur van Deceuninck hem voorstelt als nieuwe 
Voorzitter van de onderneming. Hij stelt als prioriteit de gezondheid van alle medewerkers te 
beschermen en het lange termijn potentieel van het bedrijf te vrijwaren.  De Raad van Bestuur dankt 
Dhr. Thiers voor zijn jarenlange inzet als bestuurder en Voorzitter alsook om zijn significante bijdrage 
aan de ontwikkeling van het bedrijf. 

Dhr. Thiers verklaarde: “Het was een eer om sinds 10 mei 2011 lid te mogen zijn van de Raad van 
Bestuur en sinds oktober 2016 de rol van Voorzitter te mogen uitoefenen.” 

Daarnaast is het aangewezen om opnieuw een update te geven van de maatregelen in het kader van 
de Covid-19 pandemie. 

Omdat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers onze belangrijkste prioriteit blijft, werden 
nieuwe maatregelen genomen, ditmaal in onze productievestiging Kocaeli/Kartepe in Turkije. Omwille 
van een hoger aantal besmettingen in deze vestiging werd besloten om de activiteiten daar voorlopig 
verder te zetten met minder medewerkers. De medewerkers bij wie Covid-19 vastgesteld werd maken 
het relatief goed en geen van hen verblijft op Intensive Care. 

In andere vestigingen in de groep werden enkele geïsoleerde gevallen vastgesteld, maar ook hier 
verblijft geen enkele medewerker op Intensive Care. 

In Frankrijk werd de productie op maandag 27 april gedeeltelijk hervat en in het Verenigd Koninkrijk 
wordt de productie vanaf maandag 4 mei geleidelijk terug opgestart na een periode van inactiviteit van 
5 weken. 
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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 

 


