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Bekaert dicht bij volledige overname
Beksa (Turkije)

NV Bekaert SA en Haci Ömer Sabanci Holding A.S. hebben een intentieverklaring getekend
voor de overname door Bekaert van 50% van de aandelen in Beksa Celik Kord Sanayi ve
Ticaret A.S (Turkije). Als gevolg van de overeenkomst wordt Bekaert volledig eigenaar van
Beksa, waarin de onderneming al een belang heeft van 50%. De met de transactie verbonden
overnamesom werd geraamd op € 40,3 miljoen.
De overdracht van aandelen zal plaatsvinden na goedkeuring door de betreffende autoriteiten.
Beksa is gevestigd in Izmit en produceert staalkoordproducten en Dramix® metaalvezels voor
diverse industriële toepassingen in onder meer de auto-industrie en bouw. Bij de onderneming
zijn circa 330 mensen werkzaam en werd in 2006 een omzet van € 80 miljoen gerealiseerd.
Marc Vandecasteele, Group Executive Vice President bij Bekaert: “Dankzij deze overeenkomst
kunnen wij Beksa volledig in ons internationaal productieplatform integreren. Beksa wordt
verder ontwikkeld als belangrijke toeleverancier van de groeiende binnenlandse bandenmarkt
en als exportbasis. Samen met het lokale management werken wij verder aan onze
bedrijfsstrategie, die voorziet in de levering van hoogwaardige kwaliteitsproducten aan onze
klanten. Ook zetten wij de goede relatie voort die wij in de loop der jaren met Sabanci hebben
opgebouwd.”
Turgut Uzer, President Tire, Tire Reinforcement Materials & Automotive bij Sabanci Holding:
“Door de toenemende internationalisering van de Beksa klantenportefeuille vond Sabanci
minder aansluiting bij de langetermijnstrategie voor de onderneming. Met onze langdurige
partner Bekaert zijn we tot een goed akkoord gekomen over de verkoop van ons belang in
Beksa. We danken Bekaert voor twintig jaar uitstekende samenwerking in de joint venture en
wensen de onderneming een succesvolle voortzetting van de activiteiten.”
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Profiel Bekaert
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 20 400 medewerkers.
De onderneming realiseert een gezamenlijke jaaromzet van meer dan € 3,4 miljard en is aanwezig in 120 landen.
Profiel Sabanci Holding
Sabanci Holding (www.sabanci.com) is de moedermaatschappij van Sabanci Groep, de toonaangevende industriële en
financiële onderneming van Turkije. Sabanci Groep bestaat uit 70 bedrijven, waarvan vele marktleider zijn in hun eigen sector.
De belangrijkste bedrijfsonderdelen van Sabanci zijn onder meer actief in financiële dienstverlening, de auto-industrie, banden
en bandenversterkingsmateriaal, cement, detailhandel en energie. Sabanci heeft een meerderheidsbelang in 13
ondernemingen die aan de beurs van Istanbul genoteerd zijn. In 2006 had Sabanci een geconsolideerde omzet van
USD 12,1 miljard.
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