Pers
Katelijn Bohez
T +32 56 23 05 71

Persbericht
gereglementeerde informatie

Investor Relations
Jacques Anckaert
T +32 56 23 05 72

3 november 2008

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007:

Transparantiewetgeving
Kennisgeving van deelnemingen op 1 september 2008

Stichting Administratiekantoor Bekaert (Chasséveld 1, 4811 Breda, Nederland), Velge & Co in
vereffening (Potvlietlaan 7, 2600 Berchem, België), Berfin SA (Louisa Chaudoirdreef 16, 1160
Brussel, België), Subeco SA (Guimardstraat 19, 1040 Brussel, België), en Millenium 3 SA
(Nestor Plissartlaan 8, 1040 Brussel, België), hebben, in hun hoedanigheid van personen die in
onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten (a) dat ertoe strekt de controle te
verkrijgen, het welslagen van een bod te dwarsbomen dan wel de controle te handhaven, en (b)
aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten, om een duurzaam
gemeenschappelijk beleid te voeren, aan Bekaert een definitieve kennisgeving gedaan van de
volgende deelnemingen in Bekaert op 1 september 2008:
Velge & Co in vereffening:
Berfin SA:
Subeco SA:
Millenium 3 SA
Stichting Administratiekantoor Bekaert

19 000 aandelen, d.i. 0,10%
30 640 aandelen, d.i. 0,16%
52 600 aandelen, d.i. 0,27%
30 000 aandelen, d.i. 0,15%
7 604 621 aandelen, d.i. 38,48%

d.i. in totaal:

7 736 861 aandelen, d.i. 39,14%

Stichting Administratiekantoor Bekaert wordt niet gecontroleerd. De andere bovenvermelde
deelnemers worden gecontroleerd door natuurlijke personen, (i) waarvan de (rechtstreeks of
onrechtstreeks gehouden) individuele deelneming 3% niet bereikt en (ii) die (op een individuele
basis) een belang van minder dan 3% hebben.

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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