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Bekaert huldigt expansieproject in Rusland in
Bekaert start productieafdeling voor halfproducten op in Lipetsk, Rusland

Bekaert vierde vandaag de opening van een bijkomende productieafdeling in Lipetsk, Rusland. De inhuldiging
vond plaats in aanwezigheid van de heer Bozhko, 1ste Vice-Gouverneur van de Lipetsk-regio, de Voorzitter –
Baron Buysse – en de leden van de Raad van Bestuur van Bekaert, de bevoegde autoriteiten van het parlement
en van de Speciale Economische Zone van Lipetsk, en belangrijke klanten en andere zakenpartners.
Bekaert is sedert begin 2010 in Rusland aanwezig met een productievestiging voor staalkoord en wist haar
klantenbestand in de regio verder uit te bouwen. In functie van de verwachte efficiëntie- en flexibiliteitswinsten
werd beslist om het productieplatform in Lipetsk uit te breiden met een afdeling voor halfproducten.
De investering behelsde de constructie van een nieuw gebouw met een oppervlakte van 13 000 m², de
installatie van infrastructuur en machines met geavanceerde technologie, en het aantrekken en opleiden van
extra personeel. Op dit ogenblik zijn er ongeveer 200 medewerkers in dienst bij Bekaert in Lipetsk. Bijkomende
aanwervingen worden ingepland naargelang de groei.
Bekaert bestudeert ook toekomstige investeringsopportuniteiten in het kader van het verder versterken van
haar positie in diverse sectoren in de regio.

Profiel Bekaert
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.
Bekaert in Centraal- en Oost-Europa
Bekaert is actief in Centraal- en Oost-Europa sedert het begin van de jaren negentig en heeft vijf productievestigingen in de regio, met name
in Sládkovičovo en Hhlohovec (Slovakije), Bohumín en Petrovice (Tsjechië), en Lipetsk (Rusland). Bekaert produceert een brede waaier van
staalkoord- en staaldraadproducten in de regio, gericht op lokale markten in sectoren zoals automobiel, energie, bouw en consumentengoederen.
Bekaert in Rusland
Bekaert Lipetsk produceert staalkoord voor de bandenindustrie in Rusland en de CIS-regio. Lipetsk is strategisch gelegen, op ongeveer 400
km ten zuiden van Moskou en in de buurt van Bekaert's regionale doelmarkten. De locatie beschikt over een goede logistiek en vlotte
toegang tot energiebevoorrading en geschoolde arbeidskrachten. Bekaert heeft ook een verkoopkantoor in Moskou, dat de groep sedert
1998 vertegenwoordigt met commerciële activiteiten voor staalkoord ter versteviging van banden, staalvezels voor betonversterking, en
ander gespecialiseerde draadproducten.
Foto's van de inauguratie: www.bekaert.com – newsroom image library
Aanverwant persbericht: 20/01/2010 - President Medvedev brengt officieel bezoek aan de Bekaert staalkoordfabriek in Lipetsk, Rusland
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