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Bekaert kondigt succesvolle afronding aan van de overname
van Qingdao Hansun Steel Co. Ltd
Bekaert, wereldwijd technologisch en marktleider in getrokken staaldraadproducten en geavanceerde

deklagen, kondigde vandaag de succesvolle afronding aan van de overname van de Qingdao staaldraadvestiging van Hankuk Steel Wire Co. Ltd (South Korea), na afloop van de gebruikelijke processen met

betrekking tot closing en goedkeuring.
Zoals meegedeeld op 18 juli 2011 verwerft Bekaert hierdoor, via haar volle holdingmaatschappij Bekaert Wire
Products Hong Kong Co. Ltd., alle aandelen van Qingdao Hansun Steel Co. Ltd. De entiteit verkrijgt de naam
Bekaert (Qingdao) Wire Products Co., Ltd en wordt met onmiddellijke ingang geïntegreerd binnen de Bekaert
groep.

Aanverwant persbericht
18 juli 2011 Bekaert breidt draadactiviteiten in China uit door acquisitie van Qingdao Hansun Steel Co. Ltd

Foto’s beschikbaar op media.bekaert.com

Bekaert Profile
Bekaert (www.bekaert.com) is wereldwijd technologisch en marktleider in geavanceerde oplossingen gebaseerd op
metaaltransformatie en deklagen, en 's werelds grootste onafhankelijke producent van getrokken staaldraadproducten. 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 18 vestigingen in 9 locaties (Shenyang, Weihai, Jiangyin, Wuxi, Shanghai, Suzhou,
Chongqing, Huizhou, Qingdao), waaronder 14 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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