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Bekaert publiceert jaarverslag en aandeelhoudersbrochure
2008 en lanceert mobiele website www.bekaert.mobi
Vandaag publiceert Bekaert haar jaarverslag 2008. Voor het eerst gebeurt dit exclusief online.
Het verslag kan geconsulteerd worden op www.bekaert.com/annualreport2008.
De titel van het jaarverslag, ‘Wereldwijd wendbaar/Resilient the world over’, verwijst naar de
wendbaarheid waarvan Bekaert steeds blijk heeft gegeven tijdens haar 128-jarige geschiedenis;
resilience is tevens een van de bedrijfswaarden waarvoor Bekaert staat. Typerend voor Bekaert
is effectief de flexibiliteit in wijzigende omstandigheden en bij tijdelijke verzwakkingen; het
vermogen om onszelf telkens weer te vernieuwen op mature markten; onze durf om onverwijld
te investeren in ontluikende markten. Het is precies deze brede geografische aanwezigheid,
met een duidelijke focus op de groeimarkten, gecombineerd met een spreiding van onze
activiteiten over diverse sectoren, die ook in 2008 heeft bijgedragen tot Bekaerts wendbaarheid.
De omschakeling naar een elektronisch formaat is gericht op een reductie van zowel de kosten
als de impact op het milieu die gepaard gaan met drukwerk en verzending, alsook op het
optimaal aanwenden van de digitale mogelijkheden van de vernieuwde Bekaert website.

Eveneens vandaag beschikbaar op www.bekaert.com is de Bekaert Shareholders’ Guide 2008.
Met deze publicatie wenst Bekaert duidelijke en transparante informatie te verstrekken aan haar
aandeelhouders door gedetailleerde cijfers te geven over de resultaten van het bedrijf en de
prestaties van het aandeel in het bijzonder tijdens de voorbije jaren.

Kort na de lancering van haar geheel vernieuwde website, versterkt Bekaert nu ook haar online
aanwezigheid door een mobiele versie van de site uit te brengen. Meer en meer gsmgebruikers surfen via hun mobiele telefoon op het internet. Om tegemoet te komen aan deze
stijgende trend, geeft de mobiele Bekaert site real-time informatie over het Bekaert-aandeel,
nieuws updates en specifieke events. De inhoud op de mobiele site wordt rechtstreeks
gegenereerd vanuit de Bekaert.com site en kan bezocht worden via www.bekaert.mobi.

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 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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