Persbericht
13 mei 2009

Pers
Katelijn Bohez
T +32 56 23 05 71
Investor Relations
Jacques Anckaert
T +32 56 23 05 72

Algemene Vergadering van aandeelhouders
– Brutodividend van 2,80 euro per aandeel goedgekeurd
– Manfred Wennemer benoemd tot Bestuurder
Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Bekaert plaatsgevonden onder
het voorzitterschap van Baron Buysse, Voorzitter van de Raad van Bestuur.
De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2008, zoals
opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een brutodividend van
€ 2,80 per aandeel. Dit stemt overeen met een nettodividend per aandeel van € 2,10. Het nettodividend
voor aandelen, vergezeld van een VVPR-strip, die het recht geeft op een verminderde roerende voorheffing
van 15%, bedraagt dan € 2,38. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 20 mei 2009 tegen afgifte van het
dividendbewijs nr. 10, bij de volgende financiële instellingen: ING Belgium, Bank Degroof, Fortis Bank, KBC
Bank en Dexia Bank in België, Société Générale in Frankrijk, ABN-AMRO Bank in Nederland en UBS in
Zwitserland.
De vergadering heeft kwijting verleend aan de Bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van
hun opdracht gedurende het boekjaar 2008.
De vergadering heeft het voorstel aanvaard om Baron Buysse, Baron Bekaert, Graaf Charles de Liedekerke
en de heren Bert De Graeve, Hubert Jacobs van Merlen en Maxime Jadot, te herbenoemen tot Bestuurder
voor een mandaat van drie jaar dat verstrijkt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2012.
Het mandaat van Baron Buysse als Voorzitter wordt voor dezelfde periode hernieuwd.
De heer Julien De Wilde, van wie het mandaat eveneens is verstreken, stelt zich niet herverkiesbaar voor
een nieuwe bestuurstermijn en treedt bijgevolg terug uit de Raad van Bestuur. In zijn toespraak heeft Baron
Buysse de heer De Wilde bedankt voor zijn inzet en deskundigheid bij het behartigen van de belangen van
de aandeelhouders.
De vergadering heeft de heer Manfred Wennemer benoemd tot Bestuurder voor een periode van drie jaar
met onmiddellijke ingang. Vanaf 2010 zal hij in de hoedanigheid van onafhankelijk Bestuurder zetelen. De
heer Wennemer heeft een brede en sterk internationale ervaring uitgebouwd in diverse
managementfuncties, vooral in zijn rol als Gedelegeerd Bestuurder van Continental AG. Hij behaalde een
Masters diploma wiskunde aan de Universiteit van Münster, Duitsland en een MBA aan INSEAD
Fontainebleau, Frankrijk.
Baron Buysse, Voorzitter van de Raad van Bestuur verklaarde: “De heer Wennemer zal met zijn rijke en
relevante internationale ervaring belangrijke toegevoegde waarde leveren aan het besluitvormingsproces
van de Raad van Bestuur.”
De vergadering heeft eveneens de vergoedingen van de Bestuurders en de commissaris goedgekeurd.
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Vandaag vond ook de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders plaats. De
vergadering heeft de aan de Raad van Bestuur verleende machtiging tot inkoop van eigen aandelen
hernieuwd en de statuten van de vennootschap aan de nieuwe wetgeving met betrekking tot het
auditcomité aangepast.

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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