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Activiteitenverslag eerste kwartaal 2008

Bekaert versnelt groei
Bekaert realiseerde in het eerste kwartaal een geconsolideerde omzet van € 593 miljoen en een
gezamenlijke omzet van € 903 miljoen, een stijging met respectievelijk 15,3% en 11,4% 2 3 ten
opzichte van dezelfde periode in 2007.
De toename van de geconsolideerde omzet was voor 13,5% toe te schrijven aan organische groei
en voor 7,1% aan de nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen, terwijl
schommelingen in diverse wisselkoersen een negatief effect van 5,3% vertegenwoordigden.

Geconsolideerde en gezamenlijke omzet per bedrijfssegment
Eerste kwartaal 2008

Geconsolideerde omzet

Gezamenlijke omzet

in miljoen €

verschil

in miljoen €

verschil

517

+18,4%

829

+12,9%

Geavanceerde materialen

47

-0,2%

47

-0,2%

Geavanceerde deklagen

28

-9,3%

28

-9,3%

Geavanceerde draadproducten

Verkoop tss. segmenten en andere
Totaal

87%
8%
5%

Geconsolideerd

1

2

3

1

-

-1

-

593

+15,3%

903

+11,4%

Geavanceerde draadproducten
Geavanceerde materialen

92%
5%
3%

Geavanceerde deklagen

Gezamenlijk

De informatie in dit persbericht betreft gereglementeerde informatie in de zin van het KB van 14 november 2007 betreffende de
verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt.
De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door
de joint ventures en de geassocieerde ondernemingen, na eliminatie van onderlinge verkopen.
Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers voor het eerste kwartaal van 2007. De cijfers in dit persbericht zijn niet geauditeerd.
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Gezamenlijke omzet per activiteitenplatform
Geavanceerde draadproducten

+12,9%

Draad Europa

Geavanceerde materialen

-0,2%

+6,2%

Roestvast

-26,6%

Draad Noord-Amerika

-1,0%

Vezeltechnologie

+12,1%

Draad Latijns-Amerika

+18,4%

Verbrandingstechnologie

Draad Azië

+24,7%

Composieten

Bouwproducten

+16,0%

Staalkoord China

+75,7%

Staalkoord andere

-7,4%

Overige geavanceerde draadproducten

-22,2%

-8,7%
+43,6%

Geavanceerde deklagen

-9,3%

Industriële deklagen

-19,8%

Gespecialiseerde filmdeklagen

-0,3%

Bekaert realiseerde een forse omzetstijging in de geavanceerde draadproducten. Vooral de
activiteitenplatformen in Azië en in Latijns-Amerika presteerden uitstekend, evenals de bouwproducten.
Draad Europa kende een sterk kwartaal, met hoofdzakelijk een verhoogde vraag naar verzinkte draden.
In draad Noord-Amerika werd een stevige omzetstijging (+13,2%), ondersteund door de opstart van een
trading activiteit van draadproducten, volledig tenietgedaan door de wisselkoerseffecten. In LatijnsAmerika zorgden hogere volumes en de onmiddellijke doorrekening van gestegen grondstoffenprijzen
voor het sterke groeicijfer. Draad Azië presteerde goed door de succesvolle opstart van de productie van
verzinkte draden in Karawang, Indonesië. De groei in de bouwproducten werd mede ondersteund door
een verhoogde marktpenetratie in Turkije en het Midden-Oosten.
De sterke lokale vraag naar diverse Bekaert producten in de Chinese markt en een verhoging van het
marktaandeel zorgden voor de opmerkelijke groei van staalkoord China. Deze prestatie werd mogelijk
gemaakt door het uitvoeren van belangrijke investeringsprojecten, waardoor de jaarlijkse
productiecapaciteit van bijvoorbeeld staalkoord voor de versterking van radiaalbanden opklom tot
275 000 ton. Wisselkoersfluctuaties en een verminderd activiteitsniveau in Noord-Amerika waren
verantwoordelijk voor de lagere omzet van staalkoord andere.
Bekaert noteerde een status quo in de geavanceerde materialen. Ten opzichte van een sterk eerste
kwartaal in 2007 kenden roestvast en de verbrandingstechnologie een terugval, terwijl de omzetgroei in
vezeltechnologie werd gerealiseerd door de toenemende vraag naar metaalvezels voor de productie van
dieselroetfilters.
In de geavanceerde deklagen noteerde Bekaert een omzetdaling door een lagere projectactiviteit in
industriële deklagen en de stopzetting van de beperkte Aziatische activiteiten in diamantachtige deklagen.
De gespecialiseerde filmdeklagen presteerden sterk (+15%), maar zagen deze groei volledig
geneutraliseerd door de wisselkoersverschillen.
Geografische spreiding van de gezamenlijke omzet
Eerste kwartaal 2008

Gezamenlijke omzet
in miljoen €

verschil

Europa

277

+3,3%

Noord-Amerika

133

-12,0%

Latijns-Amerika

340

+19,8%

Azië

144

+47,8%

Andere regio’s
Totaal

9

-17,3%

903

+11,4%
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46,6%
20,8%
7,5%
23,9%
1,2%

30,7%

Europa

14,7%

Noord-Amerika

37,7%

Latijns-Amerika

15,9%

Azië

1,0%

Andere regio’s

Geconsolideerd

Gezamenlijk

Investeringsupdate
In het eerste kwartaal van 2008 gaf Bekaert een obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar ter
waarde van € 100 miljoen en met een coupon van 5,30%. De onderneming kocht 161 000 eigen
aandelen in voor een waarde van € 13,6 miljoen (gemiddelde waarde per aandeel van € 84,52).
De ingekochte aandelen werden vernietigd in maart 2008.
De hoge investeringen in Azië en België worden ondersteund door een sterke balans en een lage
schuldgraad, in lijn met de voorgaande jaren. Bekaert heeft ook beslist te investeren in een nieuwe
staalkoord productievestiging in de Lipetsk Special Economic Zone in Rusland. Deze investering
van ruim € 97 miljoen zal gefaseerd plaatsvinden over de periode 2008-2013. NV Bekaert SA en
Haci Ömer Sabanci Holding A.S. hebben een intentieverklaring getekend voor de overname door
Bekaert van de resterende 50% van de aandelen in Beksa Celik Kord Sanayi ve Ticaret A.S.
(Turkije). De met de transactie verbonden overnamesom werd geraamd op € 40,3 miljoen.

Vooruitzichten
Bekaert verwacht een sterke omzetgroei in de eerste jaarhelft door haar strategische positionering
in de groeilanden.

Financiële kalender
Algemene vergadering van aandeelhouders
Betaalbaarstelling dividend (coupon nr. 9)
Halfjaarresultaten 2008
Activiteitenverslag 3de kwartaal 2008
Activiteitenverslag 4de kwartaal 2008
Resultaten 2008
Jaarverslag 2008 beschikbaar op internet
Activiteitenverslag 1ste kwartaal 2009

14
21
1
7
20
13
17
13

mei
mei
augustus
november
februari
maart
april
mei

2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009

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 20 400 medewerkers. De
onderneming realiseert een gezamenlijke omzet van meer dan € 3,4 miljard en is aanwezig in 120 landen.
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