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Bekaert zet consolidatie in Latijns-Amerika voort
Bekaert richt regionale holdingmaatschappij op met partner

Vandaag heeft Bekaert een intentieverklaring ondertekend met haar partners in Ecuador voor de oprichting
van een holdingmaatschappij, dewelke de vennootschappen in het noordelijke deel van Latijns-Amerika zal
overkoepelen. Bekaert wordt de hoofdaandeelhouder in de holding.

Bekaert en haar Ecuadoriaanse partners1, vertegenwoordigd door leden van de familie Kohn, hebben de
intentie om hun belangen in de onderstaande vennootschappen samen te voegen:
- Vicson, S.A. in Venezuela (vandaag 100% eigendom van Bekaert);
- Productora de Alambres Colombianos Proalco S.A. (Proalco) in Colombia (vandaag 87,5%
eigendom van Bekaert en 12,5% van de Partner);
- Ideal Alambrec S.A. in Ecuador (vandaag een 50/50 joint venture tussen Bekaert en de Partner);
- Productos de Acero Cassadó S.A. (Prodac) in Peru (vandaag een 39,9% investering waarin
2
Bekaert en de Partner elk 50% van de betrokken aandelen bezitten).
De fusie zal gerealiseerd worden door oprichting van de holdingmaatschappij waarin 80% van de
aandelen eigendom zullen zijn van Bekaert en de resterende 20% van de Partner.
Tot op heden verwerkt Bekaert de joint ventures Ideal Alambrec en Prodac volgens de equity-methode in
haar financiële rapportering. Vanaf 2009 worden deze ondernemingen dochtermaatschappijen van
Bekaert en zullen zij daarom verwerkt worden volgens de integrale consolidatiemethode. Volgens een
simulatie gebaseerd op de cijfers van het boekjaar 2007, zou dit de geconsolideerde cijfers van de Groep
als volgt beïnvloeden:
- Stijging van de geconsolideerde omzet met 140 miljoen euro;
- Stijging van het perioderesultaat met 3,5 miljoen euro;
- Daling van het aandeel in het resultaat van de joint ventures en geassocieerde ondernemingen
met 2,9 miljoen euro;
- Stijging van het perioderesultaat toerekenbaar aan minderheidsbelangen met 2,1 miljoen euro;
- Daling van de deelnemingen gewaardeerd volgens de equity-methode met 13,4 miljoen euro;
- Stijging van de nettoschuldpositie met 25,8 miljoen euro.
Als gevolg van de verlaagde participatie in Vicson en Proalco tot 80%, zou het perioderesulaat
toerekenbaar aan minderheidsbelangen bijkomend stijgen met 2,4 miljoen euro.
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Verderop in de tekst "de Partner" genoemd
Opmerking m.b.t Prodac: gecombineerd met een bijkomend belang van 20% via een Chileense joint venture, verwerft Bekaert
hierdoor de controle over Prodac (Peru) met 51,9% van de aandelen. De overige aandeelhouders in Prodac zijn Bekaert's
partners in Chili en in Peru, elk goed voor 20%.
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Bekaert en de Partner verwachten dat de transactie zal afgerond worden tegen begin 2009.
Tomas Kohn Topfer, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Ideal Alambrec verklaarde: “We zijn met
Bekaert, onze partner sedert meer dan 35 jaar, tot een overeenkomst gekomen om de draadactiviteiten in
de betrokken regio te beheren via een holdingmaatschappij. Deze structuur laat ons toe om de
opportuniteiten, efficientië en flexibiliteit van onze vestigingen verder te verhogen en biedt ons een sterker
platform voor toekomstige groei.”
Bert De Graeve, Chief Executive Officer van Bekaert, stelde: “Latijns-Amerika is voor Bekaert een
groeimarkt in volle ontwikkeling. Dit akkoord stelt ons in staat om onze strategische posities te versterken
en de gemeenschappelijke belangen van onze operaties in de regio te bundelen.”
Henri-Jean Velge, Group Executive Vice President van Bekaert, voegde hieraan toe: “Bekaert zal de
lokale management teams optimaal ondersteunen in het voortzetten van de bedrijfsstrategie en de
operationele aanpak. In lijn met onze traditie zal Bekaert erop toezien dat de lokale eigenheid en best
practices van de betrokken vestigingen behouden blijven, terwijl de uitstekende relatie en samenwerking
met de familie Kohn, met onze klanten en alle andere belanghebbenden verdergezet worden.”

Bijlage: Bekaert in Latijns-Amerika
Bekaert's eerste activiteiten in Latijns-Amerika dateren van 1950. Inmiddels vertegenwoordigt deze
regio nagenoeg 40% van de gezamenlijke omzet door middel van succesvolle joint ventures en
dochtermaatschappijen in Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela.
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Productora de Alambres
Colombianos S.A
- Proalco S.A.
GuyaneGuyana
Frans
Ideal Alambrec S.A.
Belgo Bekaert Nordeste SA
Brazil
Brasil

BMB-Belgo Mineira Bekaert
Artefatos Ltda

Productos de Acero Cassadó S.A .
Belgo Bekaert Arames Ltda

Procables S.A .
Chile

Paraguay
Argentina

Bekaert do Brasil Ltda

Prodalam S.A .
Productos de Acero S.A. - Prodinsa
Acma S.A .
Acmanet S.A .
Industrias Chilenas de Alambre -Inchalam S.A.

kantoren
productievestigingen

Bekaert zet consolidatie in Latijns-Amerika voort en richt regionale holdingmaatschappij op met partner

2/3

Historiek & Mijlpalen
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Opstart eerste activiteiten in Santiago (Chili) door de bouw van een staaldraadfabriek met een
Chileense partner.
Oprichting van Inchalam S.A., een joint venture voor een nieuwe fabriek in Talcahuano (Chili).
Bekaert doet haar intrede in Venezuela door een belang te nemen in de staaldraadfabriek
Vicson, S.A. in samenwerking met een Venezolaanse partner.
Bekaert bouwt een nieuwe fabriek in Ecuador in een joint venture met de familie Kohn.
Oprichting van de joint venture BMB-Belgo Mineira Bekaert Artefados de Arame Ltda in
Vespasiano (Brazilië).
Vicson, S.A. breidt uit met een tweede vestiging in San Joaquin (Venezuela).
Bekaert bouwt haar staaldraadactiviteiten verder uit met een acquisitie in Chili en participeert
in de oprichting van Prodac S.A. in Peru samen met haar partners in Ecuador, Chili en Peru.
Bekaert wordt actief in Colombia via een joint venture, Proalco S.A., waarin Vicson, S.A. en
Ideal Alambrec S.A. participeren.
Bekaert verwerft een 45% participatie in de draadactiviteiten van Companhia Siderurgica
Belgo Mineira in Brazilië. Deze joint venture krijgt later de naam Belgo Bekaert Arames Ltda.
Acquisitie van het resterende belang in Vicson, S.A. (Venezuela) en de meerderheid van de
aandelen in Proalco S.A. (Colombia).

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

Ideal Alambrec
Ideal Alambrec S.A. produceert, verkoopt en verdeelt draadproducten voor de bouwsector, afrasteringssystemen
voor de landbouwsector en industriële toepassingen. De productieactiviteiten zijn geconcentreerd in de vestiging in
Quito, Ecuador. De onderneming heeft distributiecentra in Quito, Guayaquil en Cuenca en stelt 611 medewerkers
tewerk. Ideal Alambrec realiseerde een omzet van 104 miljoen USD (76 miljoen euro) in het boekjaar dat afsloot op
31 december 2007.

Prodac
Productos de Acero Cassadó S.A. (Prodac) produceert en verkoopt draadproducten voor de bouwsector,
afrasteringssystemen voor de landbouwsector en industriële toepassingen. De productieactiviteiten zijn gevestigd
in Lima, Peru. Het bedrijf stelt 502 medewerkers tewerk en realiseerde een omzet van 272 miljoen PEN (63 miljoen
euro) in het boekjaar dat afsloot op 31 december 2007.
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