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President Medvedev brengt officieel bezoek aan
de Bekaert staalkoordfabriek in Lipetsk, Rusland
De nieuwe vestiging werd vandaag ook officieel ingehuldigd
De heer Dmitry Medvedev, President van de Russische Federatie, bezocht vandaag de nieuwe
Bekaert staalkoordfabriek in de Lipetsk Special Economic Zone (SEZ), waar hij werd
verwelkomd door de heer Bert De Graeve, CEO van Bekaert. De President was vergezeld van
drie Vice-Eerste Ministers van de Russische Federatie: de heren Ivanov, Sechin en Sobyanin
(tegelijk Hoofd van de Stafdiensten van de Regering), alsook de heren Surkov en Abramov van
de Presidentiële Administratie, de heer Poltavchenko, Presidentiële Vertegenwoordiger in het
Centraal-Federaal District, en de heer Korolev, Gouverneur van de provincie Lipetsk.
Het Bekaert Management organiseerde vandaag ook de officiële inhuldiging van de fabriek in
aanwezigheid van belangrijke klanten en leveranciers uit de regio en van officiële gasten waaronder de
heer Lavrentiev, Directeur voor Lipetsk van het federale agentschap voor Speciale Economische
Zones, de heer Korobeinikov, Vice-Gouverneur van de provincie Lipetsk, en Z.E. de heer Trouveroy, de
Belgische Ambassadeur in Rusland.
Bekaert Lipetsk zal staalkoord produceren ter versteviging van banden, een markt waarin Bekaert
wereldwijd een leiderspositie inneemt. Dit nieuw productieplatform zal de Russische en ruimere CISregio beleveren. Bekaert speelt zo in op de toenemende lokale vraag naar staalkoordproducten.
Lipetsk, een stad op ongeveer 400 kilometer ten zuiden van Moskou, is strategisch gelegen in de buurt
van Bekaert’s regionale doelmarkten en beschikt over een goede logistiek, vlotte toegang tot
energiebevoorrading en geschoolde arbeidskrachten. De nieuwe fabriek stelt momenteel 92 mensen
tewerk. 320 extra banen zijn voorzien op basis van verdere investeringsplannen van nu tot 2013.
Tijdens de inhuldiging verklaarde Bert De Graeve, CEO van Bekaert: “De oprichting van deze
productievestiging in Rusland ligt in lijn met onze strategische focus op investeringen in groeimarkten.
Bekaert verwacht dat het groeipotentieel en de investeringsincentives voor de industrie en
infrastructuur in Rusland de economische activiteit en de vraag een extra impuls zullen geven. We
stellen de ondersteuning en begeleiding die de overheid aan investeerders geeft erg op prijs. Hun inzet
werd gedemonstreerd in elke fase van Bekaerts investeringsproject in Lipetsk. Het bezoek van de
President en de Ministers van de Russische Federatie vandaag heeft deze interesse en commitment
opnieuw overduidelijk aangetoond, en betekende een grote eer voor onze onderneming.”
Vladimir Lavrentiev, Directeur voor Lipetsk van het federale agentschap voor Speciale Economische
Zones, voegde er aan toe: “De opening van deze fabriek in minder dan één jaar tijd is een mooi
voorbeeld van echte internationale samenwerking tussen verschillende teams. En dan vooral tussen de
deskundige SEZ-teams van Lipetsk enerzijds en een internationaal bedrijf als Bekaert anderzijds. We
wensen de fabriek veel succes toe in het behalen van de doelstellingen, en hopen dat de plannen voor
meer tewerkstelling en meer investeringen snel worden verwezenlijkt.”
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Bekaert in Rusland
Bekaert Lipetsk versterkt Bekaerts aanwezigheid in Rusland, waar het bedrijf al een klantenportefeuille wist op te bouwen voor staalkoordproducten voor bandenversterking, staalvezels voor betonversterking en andere gespecialiseerde draadproducten, geproduceerd in de
Centraal-Europese vestigingen. Bekaert heeft een verkoopkantoor in Moskou dat de groep sinds 1998 in de CIS-regio vertegenwoordigt.

Bekaert 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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