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Bekaert wordt volledig eigenaar van Bridon-Bekaert Ropes Group
Bekaert en Ontario Teachers’ Pension Plan (Ontario Teachers’) hebben een princiepsakkoord bereikt
over de overname door Bekaert van Ontario Teachers’ 33% aandeel in Bridon-Bekaert Ropes Group.
De kabel en advanced cords business, waarvan de financiële resultaten sinds de oprichting van BridonBekaert Ropes Group (eind juni 2016) in de geconsolideerde cijfers van Bekaert zijn opgenomen, zal een
volle dochteronderneming van Bekaert worden.
Volledig eigenaar worden van Bridon-Bekaert Ropes Group past binnen de ambities en strategie van
Bekaert om een globale kabel en advanced cords business uit te bouwen die in de toekomst aanzienlijke
waarde zal creëren voor onze klanten wereldwijd en voor de Bekaert Groep.
Matthew Taylor, CEO:
‘Bij de oprichting van Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) in juni 2016 waren we er ons van bewust dat
we sterke tegenwind zouden ondervinden van zwakke markten en integratie-uitdagingen. Hoewel er
belangrijke inspanningen werden geleverd door het team is Bridon-Bekaert Ropes Group er nog niet in
geslaagd om een consistente opwaartse trend en betere financiële prestaties neer te zetten.’
‘Het verwerven van volledige controle over de business in deze fase zal ons in staat stellen om onze
inspanningen te richten op een versnelde ommekeer, meer synergieën tussen BBRG en Bekaert tot
stand te brengen en de voordelen van het complementaire karakter van onze businesses te benutten.
Deze stap benadrukt Bekaerts sterk engagement en geloof in BBRG en zal ons toelaten te focussen op
het helpen realiseren van het echte potentieel van de business.’
‘Ik zal naast mijn rol als CEO van Bekaert zelf de rol van CEO van BBRG opnemen. Ik wens Bruno
Humblet te bedanken die tot nu verantwoordelijk was als drijvende kracht in de oprichting en integratie
van de Bridon-Bekaert Ropes Group. I houd eraan ook Ontario Teachers’ te danken voor de coöperatieve
aanpak, actieve samenwerking en dynamiek in de joint venture over de afgelopen twee jaar.
De definitieve overeenkomst zal onderhevig zijn aan de gebruikelijke closing voorwaarden waaronder
gereglementeerde goedkeuringen, en zal naar verwachting worden afgerond in de komende maanden.
Profiel Bridon-Bekaert Ropes Group
Bridon-Bekaert Ropes Group (www.Bridon-Bekaert.com) is wereldleider in missie-kritische advanced cords en kabels. Als
toonaangevende vernieuwer, ontwikkelaar en producent van de best presterende kabels en advanced cords wereldwijd biedt de groep
oplossingen die superieure waarde creëren voor de olie- en gas-, mijnbouw-, kraan-, lift- en andere industriële sectoren. Twee pioniers
en vaste waarden in de markt van staaldraad en kabels hebben in 2016 hun krachten gebundeld om deze ambitie waar te maken.
Bridon-Bekaert Ropes Group heeft een globaal productienetwerk en stelt wereldwijd ongeveer 2 500 mensen tewerk.
Profiel Bekaert
Bekaert (www.bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. We streven ernaar
de voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraad producten en oplossingen door het voortdurend leveren van superieure waarde
aan onze klanten over de hele wereld. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globaal bedrijf met hoofdzetel in België, stelt 30 000
medewerkers tewerk, en realiseert een gezamenlijke jaaromzet van € 4,8 miljard.
Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten betreffende de impact van de transactie op de jaarrekening van Bekaert.
Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig
aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk
verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden
afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om
de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren.
Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele
verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd
met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.
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