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Bekaert kondigt intentie aan tot verkoop van
de Diamond-like Carbon coating activiteiten
Bekaert en Sulzer (Zwitserland) hebben hun intentie aangekondigd om een overeenkomst te
ondertekenen in verband met de overname van NV Bekaert SA’s Diamond-like Carbon (DLC)
coating activiteiten. Deze behoren tot het bedrijfssegment geavanceerde deklagen en zijn
ondergebracht in zes vestigingen: in België (Zulte), Frankrijk (Limoges en Bons-en-Chablais),
Duitsland (Herford) en de Verenigde Staten (Amherst, NY en Research Triangle Park, NC).
De mogelijke overeenkomst met Sulzer betreft alle 164 medewerkers van Bekaert DLC.
Diamantachtige deklagen worden gebruikt om slijtage en wrijvingsweerstand te reduceren
binnen een breed gamma van industriële toepassingen, zoals machineonderdelen, autoonderdelen en matrijzen voor kunststoffen en metalen.
De DLC activiteiten vertegenwoordigen minder dan 1% van de geconsolideerde omzet van
Bekaert in 2007.
De groeimogelijkheden en technologische synergieën van DLC binnen de Bekaert groep zijn
beperkt gebleken. Een grondige analyse heeft aangetoond dat verder groeipotentieel van de
DLC activiteiten het best verzekerd kan worden door de toekomstige ontwikkeling ervan toe te
vertrouwen aan een significante speler in de ruimere markt van tribologische dunne films 1 .

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 Sulzer
Sulzer (www.sulzer.com), opgericht in Winterthur, Zwitserland in 1834, is wereldwijd actief in de engineering en bouw van
machines en installaties en in oppervlaktetechnologieën. In 2007 realiseerde Sulzer een omzet van meer dan CHF 3,5
miljard met meer dan 11 500 medewerkers in 120 locaties. De divisies van Sulzer zijn wereldwijde leiders in hun
respectievelijke markten, waaronder sectoren als olie en gas, verwerking van koolwaterstoffen, chemie, energie, pulp en
papier, luchtvaart en automobiel. Sulzer Metco is een van de divisies van de Sulzer groep en is wereldwijd een
toonaangevende leverancier van diensten en producten voor thermal-spray en dunne-filmtechnologieën. In 2007 noteerde
Sulzer Metco een omzet van CHF 753 miljoen met meer dan 2 000 medewerkers.
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Tribologische dunne films verwijzen naar harde dunne deklagen die in vacuüm worden aangebracht op metalen of nietmetalen onderdelen en hieraan specifieke eigenschappen toevoegen zoals hoge slijtvastheid, lage wrijvingsweerstand, antikleefeigenschappen, hoge hardheid, en corrosie- en krasbestendigheid.

