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Bekaert versnelt groeistrategie met overname en een
langetermijn leveringsovereenkomst met Bridgestone

Bekaert, wereldwijd technologisch en marktleider in staaldraadproducten en geavanceerde deklagen,
kondigde vandaag de overname van twee Bridgestone staalkoordfabrieken en een leveringsovereenkomst over meerdere jaren aan.
De integratie van de twee fabrieken zal Bekaerts positie in de markt van staalkoordproducten voor de
versteviging van autobanden versterken, terwijl de langetermijn leveringsovereenkomst de status van
Bekaert als belangrijke externe leverancier van staalkoord aan Bridgestone ten goede komt.
Bekaert en Bridgestone ondertekenden een overeenkomst voor de overname door Bekaert van BMI,
Sardinië (Italië) en BSSH, Huizhou (provincie Guangdong, China). De overname heeft betrekking op al
het personeel en de activa van beide productievestigingen.
Als onderdeel van deze transactie sloten Bekaert en Bridgestone een langetermijn leveringsovereenkomst af voor staalkoord aan Bridgestone.
Bert De Graeve, CEO van Bekaert, verduidelijkte: “Bekaert onderhoudt al heel lang een uitstekende
relatie met Bridgestone. Deze overeenkomst zal de samenwerking en activiteiten met deze
toonaangevende klant nog versterken. Bovendien zal ze de strategie van Bekaert met betrekking tot de
ontwikkeling en groei van een globale staalkoordactiviteit aanzienlijk bevorderen.”
De transactie heeft een ondernemingswaarde van ongeveer € 70 miljoen. De overeenkomst zal,
afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2010
worden afgerond.

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.

Noot
BMI: Bridgestone Metalpha Italia SpA – Sardinië, Italië
BSSH: Bridgestone (Huizhou) Steel Cord Co., LTD – Huizhou, China
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