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Activiteitenverslag vierde kwartaal 2008

Jaaromzet Bekaert neemt kaap van € 4 miljard (+17,3%)
Bekaert realiseerde voor het volledige boekjaar 2008 een geconsolideerde omzet van € 2,66 miljard en
een gezamenlijke omzet van € 4,01 miljard, een stijging met respectievelijk 22,5% en 17,3%. 1 2
De toename van de geconsolideerde omzet was voor 17,7% toe te schrijven aan organische groei, sterk
ondersteund door de verrekening van de gestegen grondstoffenprijzen, en voor 5,8% aan de acquisities
in Vicson (Venezuela) en Proalco (Colombia). Schommelingen in diverse wisselkoersen neutraliseerden
elkaar grotendeels en vertegenwoordigden een netto negatief effect van 1,0%.
Ondanks de economische crisis slaagde Bekaert erin om zelfs in het vierde kwartaal van 2008 ten
opzichte van het sterke laatste kwartaal van 2007 een geconsolideerde groei van 5% te realiseren.

Geconsolideerde en gezamenlijke omzet per bedrijfssegment – boekjaar 2008
2008

Geconsolideerde omzet

Gezamenlijke omzet

In miljoen €

Verschil

In miljoen €

Verschil

2 331

+26,4%

3 690

+19,2%

Geavanceerde materialen

199

-2,0%

199

-2,0%

Geavanceerde deklagen

121

-3,1%

121

-3,1%

Geavanceerde draadproducten

Verkoop tss. segmenten en andere
Totaal

88%
8%
4%

Geconsolideerd 3

1

2

3

12

-

-

-

2 663

+22,5%

4 010

+17,3%

Geavanceerde draadproducten
Geavanceerde materialen

92%
5%
3%

Geavanceerde deklagen

Gezamenlijk 3

Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers voor het boekjaar 2007. De cijfers in dit persbericht zijn voorlopig en niet
geauditeerd. De volledige jaarresultaten worden op 13 maart 2009 gepubliceerd.
De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd
door de joint ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen.
Exclusief ‘verkoop tussen segmenten en andere’.
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Geconsolideerde omzet per activiteitenplatform – boekjaar 2008 ten opzichte van 2007
Geavanceerde draadproducten
Draad Europa

+19,2%
+7,3%

Geavanceerde materialen

-2,0%

Roestvast

-33,5%

Draad Noord-Amerika

+19,2%

Vezeltechnologie

+3,7%

Draad Latijns-Amerika

+19,8%

Verbrandingstechnologie

Draad Azië

+73,8%

Composieten

Bouwproducten

+21,7%

Staalkoord China

+63,7%

Geavanceerde deklagen

-5,6%
+42,9%
-3,1%

Staalkoord andere

+1,4%

Industriële deklagen

-7,0%

Overige geavanceerde draadproducten

-24,3%

Gespecialiseerde filmdeklagen

-0,1%

Voor geavanceerde draadproducten liet Bekaert in 2008 een forse omzetgroei optekenen in
nagenoeg alle activiteitenplatformen.
Draad Europa ondervond moeilijke marktomstandigheden, vooral in de West-Europese
productieplatformen. De omzet van draad nam zowel in Noord- als in Latijns-Amerika toe met bijna
20% ten gevolge van de bestendigde marktvraag en de verrekende duurdere grondstoffen in de
verkoopprijzen. Bouwproducten stegen met 22% in omzet en kenden een hoge bezettingsgraad in
alle vestigingen.
De toegenomen vraag waarop Bekaert kon inspelen met een aangepaste lokale productiecapaciteit
en een brede en marktspecifieke productportfolio verklaart de groei van draad en staalkoord in
Azië. West-Europa en Noord-Amerika noteerden een lagere vraag met een nagenoeg vlakke omzet
in staalkoord andere tot gevolg.

In vergelijking tot 2007 nam de omzet van geavanceerde materialen en van geavanceerde
deklagen licht af.
De lagere omzet van roestvast was het gevolg van een afnemende vraag en verlaagde
grondstoffenprijzen van op nikkel gebaseerde walsdraad. Zowel de industriële deklagen als de
verbrandingstechnologie werden getroffen door de economische crisis. Voor composieten noteerde
de onderneming een sterke groei in zeer competitieve marktomstandigheden. De nominale groei van
de gespecialiseerde filmdeklagen (+6%) werd volledig tenietgedaan door valutaschommelingen.

De algemene economische crisis begon de vraag in de meeste activiteitenplatformen te
beïnvloeden vanaf het vierde kwartaal van 2008. Klanten in diverse sectoren en regio's stelden
bestellingen uit en verkozen om eerst de nog aanwezige voorraden te verbruiken. De marktvraag
voor innovatieve producten met hoge toegevoegde waarde hield evenwel goed stand doorheen het
jaar. Dit was meer bepaald het geval voor Bekaerts geavanceerde draadproducten voor de
energiesector.
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Geografische spreiding van de gezamenlijke omzet – boekjaar 2008
2008

Gezamenlijke omzet

Europa

In miljoen €

Verschil

1 100

+4,0%

Noord-Amerika

589

+8,3%

Latijns-Amerika

1 515

+21,4%

764

+47,8%

Azië
Andere regio’s
Totaal

41%
21%
8%
29%
1%

42

-19,5%

4 010

+17,3%

Europa
Noord-Amerika
Latijns-Amerika
Azië
Andere regio’s

Geconsolideerd

27%
15%
38%
19%
1%

Gezamenlijk

Vooruitzichten

De omzet van Ideal Alambrec (Ecuador) en Prodac (Peru) zal vanaf januari toegevoegd worden aan
de geconsolideerde omzet met de inwerkingtreding van de regionale holdingmaatschappij die de
vestigingen overkoepelt in Ecuador, Peru, Venezuela en Colombia. Bekaert is hoofdaandeelhouder in
deze holding met 80% van de aandelen. Bijgevolg worden alle betrokken entiteiten vanaf 1 januari
2009 opgenomen in de consolidatieperimeter.
Hoe de markt op korte termijn verder zal evolueren is uiterst onduidelijk. Bekaert verwacht evenwel
niet dat de huidige vertraging zal aanhouden voor het geheel van onze activiteiten. Bekaerts bewezen
veerkracht blijkt vandaag uit de flexibiliteit om optimaal de productiecapaciteit en investeringsuitgaven
af te stemmen op de vraag, en door het beperken van het werkkapitaal en de onkosten.
Ondanks de economische omstandigheden zijn we ervan overtuigd dat Bekaerts brede geografische
spreiding met sterke aanwezigheid in de groeimarkten, alsook de uitbreiding van de portfolio met
productinnovaties van strategisch belang zullen zijn. Marktontwikkelingen en klantenvragen worden
van zeer nabij opgevolgd zodat opportuniteiten benut worden vanaf het ogenblik dat ze zich voordoen.
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Financiële kalender
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

13
17
13
13
20
31
13

maart
april
mei
mei
mei
juli
november

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Profiel
Bekaert (www.bekaert.com), technologisch leider in twee kerncompetenties: geavanceerde metaaltransformatie en geavanceerde
materialen en deklagen, is wereldwijd marktleider in getrokken staaldraadproducten en -toepassingen. Bekaert (Euronext
Brussels: BEKB) is een globaal bedrijf met hoofdzetel in België en stelt meer dan 23 000 medewerkers tewerk. In dienst van
klanten in 120 landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseren we een gezamenlijke
jaaromzet van € 4 miljard.
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