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Openbaarmaking overeenkomstig de
bepalingen van de Wet van 02.05.2007:

Transparantiewetgeving
Overeenkomstig artikelen 15 §1, 18§1 en 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, maakt
Bekaert volgende informatie bekend:
Toestand op 1 september 2008:

Basisgegevens
Totaal kapitaal:
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten:
Totaal aantal stemrechten (de noemer):

174 503 000,00 EUR
19 765 074 aandelen
19 765 074
(één stemrecht per aandeel)

Bijkomende gegevens
Totaal aantal in stemrechtverlenende effecten
converteerbare obligaties:
Totaal aantal al dan niet in effecten belichaamde
rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven
stemrechtverlenende effecten:

geen

295 529 warrants
(elke warrant geeft bij uitoefening
recht op één nieuw aandeel)

Totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening
van die inschrijvingsrechten kan worden verkregen:

295 529
(één stemrecht per nieuw aandeel)

Totaal aantal aandelen zonder stemrecht:

geen
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Statutaire drempels
Overeenkomstig artikel 14bis van de statuten zijn de voorschriften van artikelen 6 tot 17 van de
Wet niet enkel van toepassing op de wettelijke quota van 5% en van elk veelvoud van 5% maar
ook op de quota van 3% en 7,50%.

Kennisgevingen
Kennisgevingen moeten zowel aan NV Bekaert SA als aan de CBFA overgemaakt worden. De
CBFA beveelt overmaking langs elektronische weg aan, op haar e-mailadres trp.fin@cbfa.be,
en vervolgens – omwille van de rechtszekerheid – per fax op het nummer ++ 32 2 220 59 12.
Ook aan NV Bekaert SA wordt kennisgeving langs elektronische weg aanbevolen, ter attentie
van pierre.schaubroeck@bekaert.com
Deze informatie is eveneens raadpleegbaar op de website van Bekaert, www.bekaert.com
onder de rubriek ‘Beleggers’.

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 meer dan 22 000
medewerkers. De onderneming realiseert een gezamenlijke jaaromzet van meer dan € 3,4 miljard en is aanwezig in 120
landen.
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