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Activiteitenverslag eerste kwartaal 2009

Bekaert realiseert stabiele geconsolideerde omzet
Volumedaling gecompenseerd door integratie Latijns-Amerikaanse vestigingen en wisselkoerseffecten
Bekaerts geconsolideerde omzet bleef in het eerste kwartaal stabiel in vergelijking tot de omzet voor het
eerste kwartaal van een uitzonderlijk 2008, waarbij zich uitgesproken regionale verschillen aftekenden. De
organische daling van de omzet met 14,3% was grotendeels toe te schrijven aan de zwakke marktvraag in
EMEA en Noord-Amerika. Dit werd integraal gecompenseerd door de integratie van Prodac (Peru) en Ideal
Alambrec (Ecuador) in Latijns-Amerika, goed voor een omzetstijging van 6,5%, en het positieve effect van
wisselkoersbewegingen a rato van 7,7%. 1
De gezamenlijke omzet 2 daalde met 12,7% in vergelijking tot het eerste kwartaal van vorig jaar als gevolg
van een lagere marktvraag die zich vertaalde in een organische daling met 15,0%, hetgeen enigszins
gecompenseerd werd door gunstige wisselkoerseffecten van 2,3%.

Geconsolideerde en gezamenlijke omzet per segment 3
Eerste kwartaal geconsolideerde omzet in miljoen €
2008

2009

Verschil

Aandeel

EMEA

290,3

210,3

-28%

35%

Noord-Amerika

134,1

141,9

+6%

24%

Latijns-Amerika

37,7

80,6

+114%

14%

Pacifisch Azië

130,5

159,3

+22%

27%

Totaal

592,6

592,1

-

100%

Aandeel

Eerste kwartaal gezamenlijke omzet in miljoen €
2008

2009

Verschil

EMEA

288,4

209,1

-28%

26%

Noord-Amerika

133,6

139,2

+4%

18%

Latijns-Amerika

347,6

279,9

-19%

36%

Pacifisch Azië

133,1

160,2

+20%

20%

Totaal

902,7

788,4

-13%

100%

1

2

3

Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers voor het eerste kwartaal van 2008, die werden aangepast in functie van de nieuwe
segmentrapportering. De cijfers in dit persbericht zijn niet geauditeerd.
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.
De nieuwe segmentrapportering die door Bekaert vanaf januari 2009 wordt toegepast, is gebaseerd op een segmentering op basis van
geografische markten. Meer details hieromtrent zijn terug te vinden op www.bekaert.com-investors-datacenter.
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Gezamenlijke omzet per segment
EMEA
Een algemene zwakke marktvraag, volgend uit de lage economische activiteit in combinatie met het
wegwerken van de voorraden, resulteerde in een gevoelige daling van de omzet in alle activiteitenplatformen.
Noord-Amerika
In Noord-Amerika steeg de omzet met 4% dankzij een gunstige product mix en een sterke US dollar,
niettegenstaande dalende volumes als gevolg van de afnemende economische activiteit.
Latijns-Amerika
De omzet in Latijns-Amerika daalde met 19% als gevolg van een daling in de marktvraag en een uitgesproken
negatief wisselkoerseffect in Brazilië, terwijl de vestigingen in de rest van Latijns-Amerika – inclusief Bekaerts
dochterondernemingen die nu zijn opgenomen in de nieuwe holdingmaatschappij – een stabiel
activiteitenniveau noteerden met een omzet die gelijke tred hield met het eerste kwartaal van 2008.
Pacifisch Azië
De omzetgroei in Pacifisch Azië met 20% is toe te schrijven aan een stabiele nominale omzet: de Aziatische
activiteiten trokken aan na het Chinees Nieuwjaar en haalden voordeel uit de positieve wisselkoerseffecten
ten opzichte van een zwakkere euro.

Marktontwikkelingen in het eerste kwartaal
Bekaert is actief in diverse sectoren. De belangrijkste markten voor Bekaerts producten zijn de automobiel-,
bouw- en energiesector. In de automobielsector is onze omzet grotendeels afkomstig van de
vervangingsmarkt die in mindere mate gevoelig is voor economische schommelingen. Algemeen beschouwd
tekende Bekaert in Noord-Amerika en Azië relatief sterke omzetcijfers op, terwijl de omzet in de EMEA-regio
daalde in lijn met de algemene economische terugval in deze sector. Het effect van een lange en koude
winter, in combinatie met de impact van de crisis, liet zich met name in de Noord-Amerikaanse en Europese
omzet voor de bouwsector voelen. De energiegerelateerde activiteiten bleven wereldwijd goed presteren in
diverse toepassingen zoals olie-ontginning, zonne- en windenergie.

Investeringsupdate
De nettoschuld groeide aan tot € 697 miljoen (eind 2008: € 627 miljoen), grotendeels als gevolg van de
integratie van Prodac en Ideal Alambrec in de consolidatieperimeter (€ 42 miljoen) en de impact van
wisselkoerseffecten (€ 19 miljoen).
Bekaert gaf twee obligatieleningen uit op 17 maart 2009. Op deze obligatieleningen werd integraal
ingetekend voor het totale maximale bedrag van € 300 miljoen op de dag van de uitgifte. Op zowel de 3-jaar
als 5-jaar obligatielening werd ingetekend voor een bedrag van € 150 miljoen. Deze uitgifte kadert in een
schuldherstructurering met het oog op een betere balans tussen korte- en langetermijnschulden. De betaling
van de obligatieleningen aan Bekaert vond plaats op 16 april 2009.

Vooruitzichten
Bekaert houdt haar vooruitzichten ongewijzigd: het uitzicht op marktontwikkelingen is beperkt. Bekaert verwacht
echter niet dat het huidige lage activiteitenniveau zal aanhouden voor alle activiteiten van de onderneming.
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Financiële kalender
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Betaalbaarstelling dividend (coupon nr. 10)
Halfjaarresultaten 2009
Activiteitenverslag 3de kwartaal 2009
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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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