Persbericht
14 mei 2008

Pers
Pers
Katelijn
Katelijn Bohez
Bohez
TT +32
+32 56
56 23
23 05
05 71
71
Investor
Investor Relations
Relations
Jacques
Jacques Anckaert
Anckaert
TT +32
+3256
5623
2305
0572
72

Algemene vergadering van aandeelhouders
– Bruto dividend van 2,76 euro per aandeel goedgekeurd
– Dr Alan Begg benoemd tot onafhankelijk bestuurder
Vandaag heeft de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Bekaert
plaatsgevonden onder het voorzitterschap van Baron Buysse, Voorzitter van de Raad van bestuur.
De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2007, zoals
opgemaakt door de Raad van bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een brutodividend
van 2,760 euro per aandeel. Dit stemt overeen met een nettodividend per aandeel van 2,070 euro.
Het nettodividend voor aandelen, vergezeld van een VVPR-strip, die het recht geeft op een
verminderde roerende voorheffing van 15%, bedraagt dan 2,346 euro. Het dividend zal betaalbaar
zijn vanaf 21 mei 2008 tegen afgifte van het dividendbewijs nr. 9, bij de volgende financiële
instellingen: ING Belgium, Bank Degroof, Fortis Bank, KBC Bank en Dexia Bank in België, Société
Générale in Frankrijk, ABN-AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland.
De vergadering heeft kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2007.
De heer Gary J. Allen treedt terug uit de Raad van bestuur wegens het bereiken van de statutaire
leeftijdsgrens. In zijn toespraak heeft Baron Buysse de bestuurder bedankt voor zijn jarenlange
inzet en deskundigheid bij het behartigen van de belangen van de aandeelhouders.
De vergadering heeft Dr Alan Begg benoemd tot onafhankelijk bestuurder, volgens artikel 524 van
het Wetboek van vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code, voor een
periode van drie jaar. Dr Begg is Senior Vice President van SKF, Zweden. Hij behaalde een PhD in
metaalkunde en materiaalwetenschappen aan de Universiteit van Cambridge en heeft een
uitgebreide lijst van professionele verdiensten en activiteiten op zijn naam.
De vergadering heeft eveneens de vergoedingen van de bestuurders en de commissaris
goedgekeurd.
Vandaag vond ook de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders plaats. De
vergadering heeft de aan de Raad van bestuur verleende machtiging tot inkoop van eigen
aandelen hernieuwd. Ook de bevoegdheid van de Raad van bestuur inzake het toegestane
kapitaal werd hernieuwd. De statuten van de vennootschap werden aangepast aan de nieuwe
wetgeving met betrekking tot de kennisgeving van belangrijke deelnemingen.
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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