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Bekaert zet consolidatie in Latijns-Amerika voort
Bekaert en Chileense partners bereiken akkoord over meerderheidsbelang voor Bekaert
Bekaert en haar Chileense partners hebben vandaag een overeenkomst getekend om de participatie in hun
joint venture operaties in Chili, Peru en Canada te wijzigen. Hierdoor wordt Bekaert de hoofdaandeelhouder
(52%) in het partnerschap en zullen de resultaten van de respectievelijke vennootschappen vanaf 2012
worden opgenomen in de geconsolideerde financiële rekeningen van de Groep.
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Bekaert en haar Chileense partners , vertegenwoordigd door leden van de families Matetic en Conrads,
zijn overeengekomen om hun participaties te wijzigen in:
- Industrias Chilenas de Alambre – Inchalam SA in Talcahuano, Chili;
- Prodalam SA in Santiago, Chili;
- Acma SA in Santiago, Chili;
- Acmanet SA in Santiago, Chili;
- Productos de Acero SA – Prodinsa in Maipú, Chili;
- Wire Rope Industries Ltd in Pointe-Claire, Canada;
- Productos de Acero Cassadó SA (Prodac) in Callao, Peru;
- Procables SA in Callao, Peru;
- en alle betrokken verkoopkantoren en financiële ondernemingen.
Bekaert is aanwezig in Chili sedert 1950 met een eerste investering in Inchalam en de start van een jointventure met de families Matetic en Conrads, Bekaerts partners sedert ondertussen meer dan 60 jaar.
Henri-Jean Velge, Bekaert Group Executive Vice President: “Bekaert zal de bestaande business strategie
en aanpak voortzetten. Zoals ons lange partnerschap aantoont, blijft Bekaert erop toezien dat de lokale
eigenheid en best practices van de betrokken vestigingen behouden blijven. Als onderdeel van het
geconsolideerde Bekaertplatform en van het belangrijke Latijns-Amerikaanse segment in het bijzonder, zien
we toenemende opportuniteiten voor synergieën en toekomstige groei in de respectievelijke businesses.”
Jorge Matetic, Partner en Lid van de Raad van Bestuur van Inchalam SA en dochtervennootschappen:
“We zijn trots hiermee de basis te leggen voor een nieuwe periode van bevorderlijke samenwerking
tussen Bekaert en de families Conrads en Matetic”.
Juan Conrads, Partner en Lid van de Raad van Bestuur van Inchalam SA en dochtervennootschappen:
“Na vele decennia van zeer succesvolle samenwerking met Bekaert zetten we ons partnerschap verder.
De wijzigingen aan onze corporate structuur zullen toelaten om onze operaties in Chili, Peru en Canada
doeltreffender en efficiënter te coördineren en bijkomende toekomstperspectieven voor de Groep mogelijk
te maken”.
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Hierna vernoemd als “de Partners”
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Impact van de overeenkomst op Bekaerts geconsolideerde resultatenrekening:
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Tot op heden werden de hierboven vermelde entiteiten verwerkt volgens de equity-methode in de
3
financiële rapportering van Bekaert. Vanaf 2012 zullen de financiële cijfers van de entiteiten opgenomen
worden in de geconsolideerde financiële rekeningen van Bekaert. Volgens een simulatie gebaseerd op
de resultaten van 2010 en 2011, zou dit de geconsolideerde cijfers van de Bekaert Groep als volgt
beïnvloeden:
- Stijging van de geconsolideerde omzet met ongeveer € 300 miljoen op jaarbasis;
- Stijging van het bedrijfsresultaat (EBIT) conform de rendabiliteitsdoelstelling van Bekaert op
lange termijn.
De transactie zal uitgeoefend worden door middel van een aandelenruil waardoor Inchalam haar aandeel
in Prodac verhoogt van 40% tot 72% en Bekaert haar belang in Inchalam optrekt naar 52%.
Bekaert en de Partners verwachten dat de transactie zal afgerond worden in de loop van het eerste
kwartaal van 2012, na het beëindigen van de gebruikelijke closing-processen.
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 wereldwijd 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 Latijns-Amerika
Bekaerts eerste activiteiten in Latijns-Amerika dateren van 1950. Inmiddels vertegenwoordigt deze regio meer dan 35% van de
gezamenlijke omzet door middel van succesvolle joint ventures met ArcelorMittal in Brazilië, de dochtervennootschappen onder de
Bekaert Ideal Holding in Ecuador, Venezuela en Colombia, en deze binnen het partnerschap in Chili en Peru.
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: vennootschappen binnen de samenwerking met de Chileense Partners (WRI Canada niet op de kaart)

Met uitzondering van Productos de Acero Cassadó SA (Prodac) in Peru, sedert 2008 opgenomen in Bekaerts geconsolideerde cijfers.
Begindatum consolidatie overeenkomstig closing voorwaarden.
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Toegevoegde geconsolideerde entiteiten
Chileense draad- en bouwproductenactiviteiten
De Chileense staaldraadactiviteiten produceren, verkopen en verdelen draadproducten voor de bouwsector, afrasteringssystemen
voor de landbouwsector en industriële toepassingen. De productieactiviteiten zijn geconcentreerd in de Inchalam-vestiging in
Talcahuano nabij Concepción, Chili. De business behelst ook een globaal verkoop- en distributiecentrum in Santiago, Chili (Prodalam
SA). Het bouwproductenplatform produceert, verkoopt en verdeelt betonstaal en gelast gaas voor betonversteviging, alsook verzinkte
en gekleurde afrasteringen. De fabrieken Acma en Acmanet zijn gevestigd in Santiago, Chili.

Kabelplatform in Chili, Peru, Canada
Kabels gebruikt in mijnbouw en in hijs- en marinetoepassingen worden ontwikkeld, geproduceerd, verkocht en verdeeld vanuit de
vestigingen in Maipú, Santiago (Chili), Callao (Peru) en Pointe-Claire (Canada).
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