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Bekaert breidt draadactiviteiten in China uit
door acquisitie van Qingdao Hansun Steel Co. Ltd
Bekaert, wereldwijd technologisch en marktleider in getrokken draadproducten en geavanceerde deklagen,
tekende vandaag een overeenkomst met Hankuk Steel Wire Co. Ltd (Zuid-Korea) voor de overname van de
Qingdao Hansun staaldraadvestiging in Qingdao (provincie Shandong, China).
De vestiging Qingdao Hansun werd opgestart in 2008. De moderne fabriek is uitgerust om staaldraad te
produceren voor een breed gamma van toepassingen in sectoren zoals de bouw, de papierindustrie en de
mijnbouw. De fabriek is gevestigd in de buurt van de zeehaven van Qingdao ('s werelds 9de drukste
containerhaven) en stelt momenteel 233 mensen tewerk.
Henri-Jean Velge, Bekaert Group Executive Vice President Wire and Stainless Technologies, verklaarde:
“De integratie van deze vestiging zal onze positie in de Aziatische markt versterken en zorgt voor een
behoorlijke uitbreiding van Bekaerts bestaande capaciteit voor draadproducten in China. We verwelkomen
het nieuwe team en verwachten dat deze acquisitie onmiddellijk zal kunnen bijdragen aan onze
groeiambities in sectoren waar Bekaert een internationale marktpositie en technologische expertise heeft
opgebouwd.”
Overnamestructuur en -timing
Bekaert zal, via haar volle holdingmaatschappij Bekaert Wire Products Hong Kong Co. Ltd., alle aandelen
van Qingdao Hansun Steel Co. Ltd overnemen. De transactie, met een ondernemingswaarde van ongeveer
CNY 270 miljoen, is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden en zal naar verwachting worden
afgerond in de loop van het derde kwartaal van 2011.
Profiel Bekaert
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 realiseerden we een gezamenlijke jaaromzet van € 4,5 miljard in 2010.
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.
Profiel Hankuk Steel Wire
Hankuk Steel Wire Co., Ltd (www.ehansun.co.kr) is een belangrijke Koreaanse producent van staal- en staaldraadproducten in twee
kerngebieden: staaldraad, waaronder roestvaste draadspecialiteiten enerzijds en profielstaal anderzijds. Hankuk Steel Wire Co
(KOSDAQ: 25550) werd opgericht in 1974 in Busan, Zuid-Korea en noteerde een omzet van USD 200 miljoen in 2010. Hankuk Steel
Wire Co ondervond gedurende de laatste 37 jaar gestage rendabele groei en slaagde erin de vooropgestelde verwachtingen te
overschrijden.
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