Persbericht
19 mei 2011

Pers
Katelijn Bohez
T +32 56 23 05 71
Investor Relations
Jacques Anckaert
T +32 56 23 05 72
www.bekaert.com
www.bekaert.mobi

Bekaert reikt kwaliteitsonderscheiding
uit aan walsdraadleverancier Xingcheng Steel
Bekaert heeft vandaag de ‘Bekaert Rod Supplier Award’ uitgereikt aan haar walsdraadleverancier
Xingcheng Steel (Jiangyin, China). Deze erkenning bekroont de Chinese leverancier die er het best is
in geslaagd om de leveringskwaliteit van walsdraad – Bekaert’s belangrijkste grondstof – op significante
wijze te verbeteren.
De uitreiking werd bijgewoond door de heer Liu Jie, Voorzitter van de Raad van Bestuur van CITIC
Special Steel Holdings en Afgevaardigde van het Nationaal Volkscongres, en de heer Bert De Graeve,
Gedelegeerd Bestuurder van Bekaert.
De kandidaten voor deze onderscheiding worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
 de kwaliteit en verwerkbaarheid van de walsdraad in alle Bekaert-vestigingen in China;
 het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma op het vlak van walsdraad;
 de leveringsvoorwaarden en algemene logistieke ondersteuning;
 de aanpak inzake kwaliteitsverbetering en klachtenbehandeling;
 de effectiviteit van de zakenrelaties in het algemeen.
Jiangyin Xingcheng Special Steel Co., Ltd. werd gezamenlijk opgericht door Hong Kong CITIC Pacific
Ltd. en Jiangyin Steel Works. Xingcheng, gevestigd in Jiangyin, is een geavanceerd staalbedrijf dat
snel is uitgegroeid tot een kwalitatief sterke walsdraadproducent. Xingcheng Steel levert sinds 2008
aan Bekaert.
Tijdens de officiële plechtigheid verklaarde de heer Philippe Armengaud, Chief Purchasing Officer van
Bekaert: “De evolutie in dienstverlening en de business groei binnen deze jonge samenwerking zijn
opmerkelijk. Onze ondernemingen hebben met elkaar gemeen dat we, om onze ambities te realiseren,
de lat steeds hoger leggen op het vlak van operationele uitmuntendheid. We zijn Xingcheng Steel
erkentelijk voor hun inzet om deze ambities samen met Bekaert waar te maken.”
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.
Profiel Bekaert in China
Bekaert is aanwezig met productievestigingen in China sedert begin de jaren negentig. De onderneming kende er de afgelopen jaren een
aanhoudende groei en is nu actief met 17 vestigingen in 8 locaties (Shenyang, Weihai, Jiangyin, Wuxi, Shanghai, Suzhou, Chongqing,
Huizhou), waaronder 13 productievestigingen, een R&D centrum en Engineering afdeling, een handelsmaatschappij en de Regionale
Hoofdkantoren voor Bekaert Azië. Vandaag werken meer dan 10 000 medewerkers in de Chinese Bekaert organisatie.
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