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Ansteel en Bekaert kondigen samenwerking aan
Ansteel, een marktleider in de Chinese staalindustrie en een van de grootste staalproducenten ter
wereld, en Bekaert, marktleider en technologisch leider in geavanceerde metaaltransformatie en
geavanceerde materialen en deklagen, hebben een intentieverklaring ondertekend voor een
toekomstige nauwe samenwerking.
Beide partijen zullen opportuniteiten voor strategische samenwerking verkennen om de stijgende
behoeften naar geavanceerde draadproducten op de Chinese markt effectiever tegemoet te komen.
De combinatie van Ansteel als een belangrijke en innovatieve producent van hoogwaardig staal met
sterke groeiambities en kennis van de Chinese marktvraag, en Bekaert met haar erkende technologie
en sterk uitgebouwde activiteitenplatformen in China, zou een nieuwe, succesvolle steunpijler creëren
in de versteviging van de leiderschapspositie van beide ondernemingen.
De heer Zhang Xiaogang, Voorzitter en CEO van Anshan Iron and Steel Group Corporation (Ansteel)
en de heer Bert De Graeve, CEO van Bekaert, ondertekenden de intentieverklaring op 24 mei 2008 in
Shenyang.
De heer Zhang van Ansteel verklaarde: "We hebben sedert jaren een uitstekende relatie met Bekaert.
We willen deze relatie verder laten evolueren tot een hechte samenwerking met een wereldleider in
geavanceerde draadproducten. We zijn ervan overtuigd dat het samenbrengen van de operationele
uitmuntendheid, de leiderschapspositie en de gemeenschappelijke belangen van de twee partners de
verdere ontwikkeling en duurzaamheid van China's industriële groei zullen ondersteunen."
De heer De Graeve van Bekaert stelde: "Bekaert engageert zich volkomen voor de industriële
ontwikkeling van China. Ansteel is voor ons een excellente partner die steeds een betrouwbare
walsdraadleverancier is geweest en wiens resultaten, doelstellingen en bedrijfscultuur perfect
aansluiten bij onze strategie van duurzame rendabele groei en onze better together filosofie. De heer
Zhang en ikzelf delen de bereidheid om een solide strategische samenwerking op te bouwen."
Bekaert benadrukt dat deze samenwerking met Ansteel geen invloed heeft op de relaties en
samenwerkingsprogramma's met andere partners.
Profiel Ansteel
Anshan Iron and Steel Group Corporation (www.ansteelgroup.com) werd opgericht in 1916 en heeft haar hoofdkantoren in Anshan in de
provincie Liaoning. Na jaren continue uitbreiding en ontwikkeling is Ansteel uitgegroeid tot een innovatieve onderneming met wereldwijde
erkenning op het gebied van kwaliteit. Hiervan getuigen onder meer de ISO9002- en ISO14000-certificaten. Ansteel produceert en
verkoopt staalproducten zoals warm- en koudgewalste plaat, verzinkte staalplaat, staalplaat met gekleurde deklaag, staalplaat gelegeerd
met silicium, walsdraad en naadloze buizen. Deze producten worden gebruikt in diverse sectoren zoals automobiel, bouw, spoorweg- en
scheepsbouw, pijpleidingen en electronica. In 2007 realiseerde Ansteel een productie van meer dan 16 miljoen ton staal en een
recordomzet van meer dan CNY 80 miljard (ca € 7,3 miljard). Ansteel heeft als doelstelling om tegen 2010 tot het Global 500 Forum te
behoren en één van de meest internationale en competitieve staalbedrijven ter wereld te worden.
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.

