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Bekaert investeert in Lipetsk
Special Economic Zone (Rusland)
Ter versterking van haar bestaande positie in Rusland, maakt Bekaert haar intentie bekend om
te investeren in een nieuwe staalkoord productievestiging in de Lipetsk Special Economic Zone.
Deze investering van ruim € 97 miljoen zal gefaseerd plaatsvinden over de periode 2008-2013.
Een eerste ingebruikname van de productievestiging is voorzien in 2010.
Dit engagement zal later deze maand verder bekrachtigd worden met de aanwezigheid van een
Bekaert delegatie geleid door Voorzitter Baron Paul Buysse en CEO Bert De Graeve bij een
officieel inhuldigingsevent voor nieuwe investeerders in de Lipetsk regio, in aanwezigheid van
vooraanstaande Russische staatslieden.
Met de nieuwe investering speelt Bekaert in op de stijgende lokale vraag naar
staalkoordproducten voor de versteviging van autobanden, ingevolge de sterke economische
groei in Rusland. De Lipetsk regio, ongeveer 400 km ten zuiden van Moskou, is strategisch
gelegen vanwege de nabijheid van de doelgroepmarkten, gunstige condities voor logistiek,
aanwezigheid van energievoorzieningen en van geschoolde arbeidskrachten.
Bekaert heeft in Rusland al een klantenportfolio opgebouwd voor staalkoordproducten voor de
versterking van banden, staalvezels voor de wapening van beton en andere gespecialiseerde
draadproducten. Deze producten worden vandaag aan Rusland geleverd vanuit Bekaertvestigingen in Centraal-Europa.
Baron Paul Buysse, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Bekaert, verklaarde: “Het
uitbouwen van onze positie in Rusland is geheel in lijn met onze strategie van duurzame
rendabele groei. Met de beslissing om een eigen productieplatform in Rusland op te starten,
bevestigt Bekaert haar geloof in het potentieel van dit land op lange termijn. Door lokale
productie zal Bekaert optimaal kunnen tegemoetkomen aan de belangrijke toename van de
vraag naar topkwaliteitsproducten .”

Profiel
Bekaert (www.bekaert.com) streeft een duurzame rendabele groei na op basis van haar twee kerncompetenties, de
geavanceerde metaaltransformatie en de geavanceerde materialen en deklagen. Bekaert wil wereldwijd haar positie als
marktleider en technologisch leider versterken. De onderneming biedt haar klanten een hoge toegevoegde waarde aan dankzij
een brede waaier van hoogtechnologische producten, systemen en diensten. Bekaert (Euronext Brussel: BEKB), een
onderneming gevestigd in Europa met hoofdzetel in België, telt 19 300 medewerkers. De onderneming realiseert een jaaromzet
van meer dan € 3 miljard en is aanwezig in 120 landen.
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