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Activiteitenverslag eerste kwartaal 2011

Bekaert bevestigt sterke start van het jaar
In het eerste kwartaal van 2011 realiseerde Bekaert een geconsolideerde omzet van € 918 miljoen
en een gezamenlijke 1 omzet van € 1 233 miljoen, een stijging van respectievelijk 32,3% en 29,4% in
vergelijking met het eerste kwartaal van 2010.
Een sterke vraag in alle segmenten en een positieve productmix zorgden voor een organische groei
van de geconsolideerde omzet met 28,3%. Het netto effect van acquisities en desinvesteringen
bedroeg 0,7%, terwijl gunstige wisselkoerseffecten 3,3% toevoegden. Het wisselkoerseffect groeide
aan tot 5,2% op het niveau van de gezamenlijke omzet dankzij de sterke Braziliaanse Real en
Chileense Peso. De organische groei van de gezamenlijke omzet bedroeg 23,7% vergeleken met
dezelfde periode van vorig jaar.

Geconsolideerde en gezamenlijke omzet per segment
Eerste kwartaal geconsolideerde omzet in miljoen €
2010

2011

Verschil

Aandeel

EMEA

244

307

+26%

33%

Noord-Amerika

141

176

+25%

19%

Latijns-Amerika

67

82

+23%

9%

Pacifisch Azië

242

353

+46%

39%

Totaal

694

918

+32%

100%

2010

2011

Verschil

Aandeel

EMEA

243

305

+26%

25%

Noord-Amerika

139

174

+25%

14%

Latijns-Amerika

329

401

+22%

32%

Pacifisch Azië

242

353

+46%

29%

Totaal

953

1 233

+29%

100%

Eerste kwartaal gezamenlijke omzet in miljoen €

1

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
De sterke vraag en de doorgerekende prijsverhogingen van grondstoffen resulteerden in een hogere
omzet voor alle activiteiten-platformen. Zowel in West- als in Centraal-Europa kenden de
productievestigingen van Bekaert bijgevolg een hoge capaciteitsbezetting.
Noord-Amerika
Hoge volumes en doorgerekende grondstofprijsstijgingen leidden tot een stevige kwartaalomzet in
Noord-Amerika. In vergelijking met een eerder zwak eerste kwartaal in 2010 zorgden de verbeterde
economische activiteit en de voorlopig nog positieve wisselkoerseffecten voor de omzettoename.
Latijns-Amerika
De omzet in Latijns-Amerika steeg met 22% door de toegenomen marktvraag in Brazilië, Venezuela en
Peru. Bekaert verdedigde met succes haar marktpositie in Brazilië door haar verkoopprijzen in 2010
neerwaarts aan te passen om het effect van de sterke Real te compenseren.
Pacifisch Azië
Ondanks de vertraging in de vraag aan het einde van het eerste kwartaal in China, en toenemende
complexiteit bij het doorrekenen van grondstofprijsverhogingen in het algemeen, realiseerde Bekaert
een omzetgroei van 46% in Pacifisch Azië. De robuuste groei werd ondersteund door een hoge
bezettingsgraad van de gestegen productiecapaciteit in China, India en Indonesië, in combinatie met
een verder veranderende productmix en gunstige wisselkoerseffecten.

Marktontwikkelingen in het eerste kwartaal
Bekaert is actief in diverse sectoren. De grootste markten voor Bekaerts producten zijn de automobiel-,
energie- en bouwsector. In de automobielsector bleef de vraag sterk in alle markten, met een
vertraging in China op het einde van het kwartaal. De energiegerelateerde sectoren bleven wereldwijd
sterk bleven presteren voor diverse toepassingen, in het bijzonder voor wat betreft de oplossingen die
gericht zijn op alternatieve energie. In toepassingen voor de markt van zonneënergie komen
concurrerende capaciteiten opzetten. De bouwmarkten trokken aan na een lange periode van zwakke
economische activiteit.

Investeringsupdate
Diverse investeringsprojecten zijn in uitvoering en behelzen expansies van zowel eindproductactiviteiten als halfproductcapaciteiten. Dit betreft voornamelijk Bekaerts huidige investeringen in
Rusland, Slovakije, België en in heel Azië.
Om de expansieprojecten van de groep te ondersteunen met geavanceerde en energie-efficiënte
machines en uitrusting, heeft Bekaert recent een nieuwe Engineering-vestiging geopend in Jiangyin,
China.
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Vooruitzichten

Zoals eerder gerapporteerd houdt Bekaert rekening met gematigder en onregelmatiger groeiperspectieven ten gevolge van het anti-inflatiebeleid in diverse landen en van de toenemende
concurrerende productiecapaciteit, voornamelijk in China.
Bekaert voert tijdige en passende maatregelen in, waaronder adequate prijsaanpassingen, om haar
sterke marktpositie in China te handhaven.
Bekaert verwacht ook dat het translatie-effect van wisselkoersbewegingen negatief zal worden ten
gevolge van de sterke euro.
Bekaert behoudt niettemin haar vertrouwen in een aanhoudend sterke performantie in de eerste
jaarhelft van 2011, en beschouwt haar brede geografische spreiding met sterke aanwezigheid in de
opkomende markten, alsook de groeiende portfolio van productinnovaties en de gezonde balans van
de onderneming, van blijvend strategisch belang.

Financiële kalender
Algemene vergadering van aandeelhouders
Dividend ex-date
Betaalbaarstelling dividend (coupon nr. 13)
Halfjaarresultaten 2011
Activiteitenverslag 3de kwartaal 2011

11
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18
29
10

mei
mei
mei
juli
november

2011
2011
2011
2011
2011

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 28 000 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 € 4,5 miljard.
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