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Bekaert stelt vooruitzichten voor 2018 neerwaarts bij
Terwijl de onderliggende volumevraag in automobiel- en industriële staaldraadmarkten sterk blijft,
blijken de ongunstige marge-effecten van een aantal factoren die sinds de tweede helft van 2017
onze winstgevendheid aantasten, zwaarder door te wegen en langer aan te houden dan we hadden
voorzien. Zoals eerder meegedeeld omvatten die factoren:
-

De aanhoudende volatiliteit van walsdraadprijzen
De impact van wijzigingen in handelsbeleid
Het trage herstel van Bridon-Bekaert Ropes Group
De blijvend lage vraag voor loose abrasive zaagdraad
De blijvend lage vraag in olie- en gasmarkten door de uitgestelde investeringsactiviteit
Algemene kosteninflatie
Het moeilijke ondernemingsklimaat in Latijns-Amerika
De desinvestering van Sumaré in Brazilië

De halfjaarresultaten 2018 zullen zoals gepland bekendgemaakt worden op 27 juli 2018. Vanuit het
huidige perspectief, gebaseerd op nog onvolledige en voorlopige financiële cijfers, verwachten we dat
onze onderliggende EBIT voor de eerste jaarhelft ongeveer 20% onder de analistenverwachtingen zal
liggen (zoals gepubliceerd op onze website).
Bovendien kunnen de positieve effecten van onze acties om de winstgevendheid progressief te
verbeteren in de loop van 2018 afgezwakt of vertraagd worden ten gevolge van verschillende recente
ontwikkelingen:
De marktintroductie van onze fixed abrasive (diamant) zaagdraad is uitgesteld als gevolg van
onlangs ingevoerde milieureguleringen en -audits in China. We blijven onze productiecapaciteit opdrijven en verwachten vanaf begin september 2018 de business te kunnen
opstarten, twee maanden later dan gepland.
De voordelen van onze lopende uitbreidingsinvesteringen in EMEA en Pacifisch Azië zullen
zichtbaar zijn in onze volumes en omzet. De positieve marge-effecten van de uitbreidingen
zullen in de resultaten van 2018 nog gematigd zijn door hoger dan verwachte opstartkosten.
De ommekeer in winstgevendheid van de zwakker presterende businesses en andere
herstructureringsacties omvatten maatregelen die tijd vergen. De gerelateerde
businessplannen zijn in ontwikkeling (bijvoorbeeld de ommekeer bij Bridon-Bekaert Ropes
Group) of in uitvoering (bijvoorbeeld de sluiting van de Bekaert Figline Valdarno-fabriek).
Sterke competitieve prijsdruk in de meeste markten maakt het ons nog steeds moeilijk om de
grondstofprijsstijgingen zonder vertraging door te rekenen.
Vanuit het huidige perspectief gaan we er bijgevolg van uit dat we hetzelfde winstgevendheidsniveau
van vorig jaar niet zullen kunnen evenaren voor het boekjaar 2018.
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De Bekaert-halfjaarresultaten 2018 zullen bekend gemaakt worden op 27 juli 2018. De CEO en
CFO van Bekaert zullen de resultaten diezelfde dag om 14u00 CET toelichten aan analisten en
beleggers. Deze conferentie kan live bijgewoond worden in luister-modus na registratie op de
Bekaert-website.
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Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. 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
toekomstgerichte 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.

Profiel
Bekaert (www.bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. Door het
continu creëren van toegevoegde waarde streven we ernaar de voorkeurleverancier voor staaldraadproducten en –oplossingen te zijn
voor onze klanten wereldwijd. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming die wereldwijd bijna 30 000 medewerkers
telt, met hoofdzetel in België en een gezamenlijke omzet van € 4,8 miljard.
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