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Activiteitenverslag eerste kwartaal 2010

Opkomende markten sturen herstel aan
In het eerste kwartaal van 2010 realiseerde Bekaert een geconsolideerde omzet van € 694 miljoen
en een gezamenlijke 1 omzet van € 953 miljoen, een stijging van respectievelijk 17,2% en 20,9% in
vergelijking tot het eerste kwartaal van 2009.
Hoge volumes droegen bij tot de organische groei van de geconsolideerde omzet met 23,9% terwijl
ongunstige wisselkoerseffecten, voornamelijk in Venezuela, een negatief effect hadden van 6,7%.
Het wisselkoerseffect werd nagenoeg (-0,3%) geneutraliseerd op het niveau van de gezamenlijke
omzet dankzij de sterke Braziliaanse Real. De organische groei van de gezamenlijke omzet bedroeg
21,2% in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar.

Geconsolideerde en gezamenlijke omzet per segment
Eerste kwartaal geconsolideerde omzet in miljoen €
2009

2010

Verschil

Aandeel

EMEA

210

244

+16%

35%

Noord-Amerika

142

141

-1%

20%

Latijns-Amerika

81

67

-17%

10%

Pacifisch Azië

159

242

+52%

35%

Totaal

592

694

+17%

100%

2009

2010

Verschil

Aandeel

EMEA

209

243

+16%

25%

Noord-Amerika

139

139

Latijns-Amerika

280

329

+18%

35%

Pacifisch Azië

160

242

+51%

25%

Totaal

788

953

+21%

100%

Eerste kwartaal gezamenlijke omzet in miljoen €

1

=

15%

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.
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Gezamenlijke omzet per segment
EMEA
Aanhoudend herstel in de EMEA-markten resulteerde in een hogere omzet voor alle activiteitenplatformen. Zowel in West- als in Centraal-Europa kenden de productievestigingen van Bekaert een
hoge capaciteitsbezetting als gevolg van de hoge verkoopvolumes.
Noord-Amerika
In Noord-Amerika stegen de volumes, maar het effect op de omzet werd tenietgedaan door lagere
verkoopprijzen en ongunstige wisselkoerseffecten in vergelijking tot het eerste kwartaal van 2009.
Latijns-Amerika
De omzet in Latijns-Amerika steeg met 18% door de toegenomen marktvraag in Brazilië, Colombia en
Peru. Bekaert verdedigde met succes haar marktpositie in Brazilië door haar verkoopprijzen
neerwaarts aan te passen om het effect van de sterke Real te compenseren. Het gebruik van de
parallelle marktkoers 2 van de Bolivar in Venezuela had een belangrijke impact op de geconsolideerde
omzet.
Pacifisch Azië
In vergelijking tot een zeer zwak eerste kwartaal van 2009, reflecteert de omzetgroei met 51% in
Pacifisch Azië de hoge bezettingsgraad van de gestegen capaciteit en een stevige vraag die wordt
aangestuurd door een sterke industriële ontwikkeling in de regio.

Marktontwikkelingen in het eerste kwartaal
Bekaert is actief in diverse sectoren. De grootste markten voor Bekaerts producten zijn de automobiel-,
bouw- en energiesector. Voor onze automobielactiviteiten bleef de vraag sterk in de opkomende
markten; in de mature markten verbeterde de vraag na een lange periode van zwakke economische
activiteit. De bouwmarkten bleven onder druk staan terwijl de energiegerelateerde sectoren wereldwijd
sterk bleven presteren voor diverse toepassingen, in het bijzonder voor wat betreft de oplossingen die
gericht zijn op alternatieve energie.

Investeringsupdate
De nettoschuld steeg tot € 484 miljoen (eind 2009: € 395 miljoen), grotendeels vanwege de integratie
van de twee Bridgestone staalkoordvestigingen (waarvan € 34 miljoen van de totale ondernemingswaarde van € 70 miljoen betaald werd op 31 maart 2010), en de stijging van het werkkapitaal.
Als gevolg van de finalisatie van de transactie aan het eind van het eerste kwartaal, zijn de Bridgestone
vestigingen in Sardinië (Italië) en Huizhou (China) geïntegreerd binnen de Bekaert Groep en zullen ze
worden opgenomen in Bekaerts geconsolideerde cijfers met ingang van 1 april 2010.
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Bekaert heeft besloten om vanaf 31 december 2009 de parallelle marktkoers toe te passen in de conversie van bolivares fuertes.
Dit is in overeenstemming met IAS 21 ‘de gevolgen van wisselkoerswijzigingen’. Verdere informatie is beschikbaar in het Bekaert
jaarverslag 2009, hoofdstuk 3.2 ‘Cruciale beoordelingen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving‘ van
het Financieel Overzicht.
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Vooruitzichten
Dankzij de aanzienlijke inspanningen en snelle reactie van alle betrokken partijen na de dramatische
aardbeving in Chili zal de globale impact op Bekaerts activiteiten in het land beperkt zijn.
Bekaert verwacht dat zij de sterke prestaties in het tweede kwartaal van 2010 zal aanhouden. We
blijven niettemin voorzichtig voor wat betreft de marktontwikkelingen in de tweede jaarhelft.
Bekaerts brede geografische spreiding met een sterke aanwezigheid in de opkomende markten, alsook
haar groeiende portfolio van productinnovaties en sterke balans, zullen van strategisch belang blijven.
Ondanks onzekerheden over monetaire beleidsmaatregelen en wisselkoersontwikkelingen in Azië en
Latijns-Amerika, behoudt Bekaert haar vertrouwen in de mogelijkheden in de opkomende markten en
zal zij aan de aanhoudende sterke vraag in deze regio's tegemoetkomen met bijkomende
investeringen.

Financiële kalender
Algemene vergadering van aandeelhouders
Dividend ex-date
Betaalbaarstelling dividend (coupon nr. 11)
Halfjaarresultaten 2010
Activiteitenverslag 3de kwartaal 2010
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2010
2010
2010
2010

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 € 3,3 miljard.
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