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Algemene Vergadering en Dividend 
 

Op 26 april 2022 heeft Deceuninck zijn Algemene Vergadering gehouden onder de vorm van een fysieke 
bijeenkomst in zijn hoofdkwartier te Hooglede-Gits, België. 
 
Alle agendapunten werden goedgekeurd door de aandeelhouders. Details van de stemresultaten en het 
volledige verslag van de vergadering zullen beschikbaar zijn op onze website 
(https://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx). 
 

 

Dividend 

 
Op voorstel van de Raad van Bestuur heeft de Algemene Vergadering een bruto-dividend over 2021 
goedgekeurd van 6 eurocent (€ 0.06) per aandeel, wat een stijging betekent van 20% t.o.v. 2020 (€ 
0.05): 
 Ex-dividend datum :   09 mei 2022 
 Record datum :  10 mei 2022 
 Betaaldatum :  11 mei 2022 

 
 

Outlook 

 
In lijn met de eerdere communicatie van 24 februari ter gelegenheid van de bekendmaking van onze 
jaarresultaten over 2021 verwachten we dat de globale residentiële bouwmarkt sterk zal blijven. 
Hoewel er een zekere inhaalbeweging is geweest van prijsverhogingen ten opzichte van hogere 
grondstoffenprijzen en inflatie, dwingen verder stijgende grondstoffenprijzen en inflatie ons tot een 
strikte prijsdiscipline. 
De bevoorradingsproblemen in Europa en het behoud van arbeidskrachten in de VS zijn lichtjes 
verbeterd, terwijl het effect van de hoge inflatie in Turkije op het consumentenvertrouwen een onzekere 
factor blijft. 
 
 

Agenda 

11 mei 2022  Roadshow Kepler Cheuvreux Parijs 

17 augustus 2022 Halfjaarresultaten 2022 

 

Persbericht | Dividend 

Gereglementeerde informatie  

Donderdag 28 April 2022 om 18.00h CET 

Einde persbericht 

Over Deceuninck 

Deceuninck werd opgericht in 1937 en behoort tot de top 3 onafhankelijke ontwerpers en 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 18 fabrieken, die samen met 16 verkoopkantoren en distributiecentra instaan voor de vereiste service en 
responstijd naar de Klanten. Deceuninck focust sterk op innovatie, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Deceuninck heeft een 
beursnotering op Euronext Brussel (“DECB”).  

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