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Activiteitenverslag derde kwartaal 2008

Sterke omzetgroei
in belangrijke mate gestuwd door stijging grondstoffenprijzen
In de eerste negen maanden van 2008 realiseerde Bekaert een geconsolideerde omzet van
€ 2 047 miljoen en een gezamenlijke omzet van € 3 119 miljoen, een stijging met respectievelijk
28,8% en 24,0%. 1 2
De toename van de geconsolideerde omzet was voor 24,7% toe te schrijven aan organische groei,
sterk ondersteund door de verrekening van de gestegen grondstoffenprijzen, en voor 7,9% aan de
nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen met betrekking tot Vicson
(Venezuela) en Proalco (Colombia). Schommelingen in diverse wisselkoersen remden de groei met
3,8% af.
Geconsolideerde en gezamenlijke omzet per bedrijfssegment
Eerste negen maanden 2008
Geavanceerde draadproducten
Geavanceerde materialen
Geavanceerde deklagen
Verkoop tss. segmenten en andere
Totaal

88%
7%
5%

Geconsolideerd

Geconsolideerde omzet

Gezamenlijke omzet

in miljoen €

verschil

in miljoen €

verschil

1 802

+34,3%

2 882

+26,7%

145

-3,6%

145

-3,6%

93

+0,7%

93

+0,7%

7

-

-1

-

2 047

+28,8%

3 119

+24,0%

Geavanceerde draadproducten
Geavanceerde materialen
Geavanceerde deklagen

92%
5%
3%

Gezamenlijk

1

De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd
door de joint ventures en de geassocieerde ondernemingen, na eliminatie van onderlinge verkopen.
2
Vergelijkingen zijn ten opzichte van cijfers voor de eerste negen maanden van 2007. De cijfers in dit persbericht zijn niet
geauditeerd.
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Gezamenlijke omzet per activiteitenplatform
Geavanceerde draadproducten

Geavanceerde materialen

-3,6%

Draad Europa

+15%

Roestvast

-56%

Draad Noord-Amerika

+19%

Vezeltechnologie

+7%

Draad Latijns-Amerika

+31%

Verbrandingstechnologie

Draad Azië

+81%

Composieten

+39%

Bouwproducten

+31%

Staalkoord China

+80%

Geavanceerde deklagen

+0,7%

Staalkoord andere

+3%

Overige geavanceerde draadproducten

+26,7%

-22%

=

Industriële deklagen

+4%

Gespecialiseerde filmdeklagen

-1%

Bekaert geavanceerde draadproducten lieten een forse omzetgroei optekenen in nagenoeg alle
activiteitenplatforms.
Draad Europa bevestigde het groeipercentage van de voorgaande kwartalen en bleef goed
presteren, met name in de Centraal-Europese vestigingen. De omzet van draad Noord-Amerika
nam nominaal met 33% toe als gevolg van gestegen prijzen en hogere volumes. Na
valutacorrecties vertegenwoordigde deze omzetstijging 19%. De solide groei van draad LatijnsAmerika was het gevolg van de onmiddellijke verrekening van de duurdere grondstoffen in de
verkoopprijzen. Het uitbreidingsprogramma in Karawang, Indonesië, droeg bij tot de toegenomen
omzet van draad Azië. De inkomsten van bouwproducten namen met meer dan 30% toe ten
gevolge van hoge activiteitsniveaus in alle vestigingen en sterke verkoopcijfers, vooral in het
Midden-Oosten.
De toenemende vraag met daaraan gekoppeld Bekaert's aangepaste lokale productiecapaciteit
verklaren, samen met de uitgebreide en marktspecifieke productenportefeuille, de aanhoudende
groei van staalkoord China. Afnemende volumes in West-Europa en Noord-Amerika werden
gecompenseerd door hogere prijzen die de gestegen grondstoffenkosten weerspiegelden in
staalkoord andere.
In vergelijking met dezelfde periode in 2007 daalden de inkomsten van geavanceerde materialen
met 3,6%. Dit was grotendeels te wijten aan een lagere omzet van roestvast als gevolg van een
afnemende vraag en verlaagde grondstoffenprijzen van op nikkel gebaseerde walsdraad.
De omzet van geavanceerde deklagen bleef stabiel. Opbrengsten van industriële deklagen zijn
ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar licht gestegen, terwijl de nominale groei van de
gespecialiseerde filmdeklagen (+10%) volledig werd tenietgedaan door valutaschommelingen.
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Geografische spreiding van de gezamenlijke omzet
Eerste negen maanden 2008

Gezamenlijke omzet
in miljoen €

verschil

Europa

862

+8,6%

Noord-Amerika

453

+9,0%

Latijns-Amerika

1 187

+31,3%

582

+60,0%

Azië
Andere regio’s
Totaal
42%
21%
8%
28%
1%

35

-7,0%

3 119

+24,0%
Europa

Noord-Amerika
Latijns-Amerika
Azië
Ander regio’s

Geconsolideerd

28%
14%
38%
19%
1%

Gezamenlijk

Investeringsupdate
-

Bekaert blijft een sterke balans vertonen. De financiële ratio's met betrekking tot het werkkapitaal
en de schuldpositie blijven in lijn met het 2008 halfjaarrapport, waardoor Bekaert haar gezonde
financiële status blijft aantonen. De nettoschuld wordt voor ongeveer de helft gedekt met
financieringen die binnen de eerstkomende twaalf maanden niet vervallen. De groei in China
wordt lokaal gefinancierd. Gezonde kasstromen en gegarandeerde kredietlijnen zorgen voor
voldoende adequate financieringsmiddelen in lijn met de noden van de onderneming.

-

Op 8 oktober 2008 heeft Bekaert haar verdere consolidatieplannen in Latijns-Amerika
bekendgemaakt met de intentie om de belangen van Bekaert en de Ecuadoraanse partners vanaf
begin 2009 samen te voegen in een regionale holding waarvan Bekaert de hoofdaandeelhouder
wordt met 80% van de aandelen. Bijgevolg zal de geconsolideerde omzet van de groep verder
toenemen met € 140 miljoen.

-

Conform de nieuwe Belgische transparantiewetgeving werden ons, voor het verstrijken van de
deadline van 31 oktober 2008, de volgende drie kennisgevingen van belangrijke deelnemingen in
Bekaert aandelen per 1 september 2008 overgemaakt:

AXA S.A.: 598 821 aandelen, d.i. 3,03%;

Barclays Global Investors UK Holdings Limited en drie dochtervennootschappen:
692 614 aandelen, d.i. 3,50%;

Stichting Administratiekantoor Bekaert (SAK Bekaert), Velge & Co (in vereffening), Berfin SA,
Subeco SA en Millenium 3 SA: 7 736 861 aandelen, d.i. 39,14%.
In haar persmededeling van 31 oktober 2008 heeft Bekaert eveneens de meest recente
informatie over haar kapitaal, aandelen en stemrechten bekendgemaakt.

-

In het derde kwartaal van 2008 heeft Bekaert 55 000 aandelen teruggekocht voor € 4,8 miljoen
tegen een gemiddelde prijs per aandeel van € 87,41.
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Vooruitzichten
Bekaert verwacht voor het vierde kwartaal een geconsolideerde omzet vergelijkbaar met het laatste
kwartaal van 2007.
De omzetgroei van Bekaert gedurende de eerste drie kwartalen van 2008 weerspiegelt de
grondstoffengerelateerde prijsstijgingen, een verbeterde productmix en organische volumegroei.
Strategische posities in opkomende markten zijn verder verstevigd door uitbreidingsprogramma's in
Azië en de voortgezette consolidatie van activiteiten in Latijns-Amerika.
De huidige economische terugval met gevolgen in alle regio's, het effect van dalende grondstoffenprijzen voor bepaalde staalspecificaties, en het feit dat de invloed van de overname van Vicson en
Proalco (opgenomen als dochtervennootschappen vanaf het vierde kwartaal van 2007) wegvalt,
zullen een invloed hebben op de geconsolideerde omzetgroei in het laatste kwartaal van 2008.

Financiële kalender
Activiteitenverslag 4de kwartaal 2008
Resultaten 2008
Jaarverslag 2008 beschikbaar op internet
Activiteitenverslag 1ste kwartaal 2009
Algemene vergadering van aandeelhouders
Betaalbaarstelling dividend (coupon nr. 10)
Halfjaarresultaten 2009
Activiteitenverslag 3de kwartaal 2009

20
13
17
13
13
20
31
13

februari
maart
april
mei
mei
mei
juli
november

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

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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