better together
ondernemen met resultaat
In 2005 lanceerden we better together, de baseline
die weergeeft hoe Bekaert de samenwerking met haar
stakeholders ziet. De introductie van better together is
een stimulans gebleken voor een meer klantgerichte
bedrijfscultuur.
In 2006 kwam better together overal ter wereld tot
leven. Wat begon als een ambitie die de drijfveer
van de onderneming weergaf, werd in crescendo
de weergave van de manier van samenwerken met
onze klanten, zakenpartners, lokale overheden en
de Bekaert-collega’s. Dat is precies wat Bekaert met
better together bedoelde: geen modieuze slogan maar
een concept met inhoud om kwaliteit en samenwerking
op een hoger niveau te brengen.
Het concept heeft resultaat.
Waarom dat zo is, laten we graag vertellen door onze
medewerkers van overal ter wereld. Waar u in het
vorige jaarverslag kon lezen over onze intenties rond
better together, verneemt u vandaag hoe de baseline
de weergave is van de meerwaarde voor onze klanten,
voor onze partners, voor onze collega’s en voor
Bekaert.
Neem zeker de tijd om het verhaal van He Xiaohong,
Alfred Sasko, Kirit Naik, Manuel Gallofre, Ann-Marie
Dewaele en Zhang Zhaojing te lezen. Dan ziet u wat
Bekaert uniek maakt, in een zakenwereld waarin steeds
meer dingen op elkaar gaan lijken.
Het heet better together.
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Vaak onzichtbaar maar steeds
aanwezig. Bekaert maakt deel
uit van het leven van elke dag.
Zo is wereldwijd een op de vier
radiaalbanden versterkt met 
Bekaert staalkoord.

Profiel
Bekaert bouwt haar activiteiten uit vanuit twee kerncompetenties:
geavanceerde metaaltransformatie en geavanceerde materialen en
deklagen. De combinatie van deze competenties maakt Bekaert uniek.
Klanten in meer dan 120 landen en uit de meest uiteenlopende sectoren
opteren voor een samenwerking met Bekaert. Zij kiezen voor de brede
waaier van hoogtechnologische producten, systemen en diensten die de
onderneming aanbiedt. Meer dan 18 500 medewerkers zetten zich hiervoor
dagelijks in.

Bekaert in 2006
Gezamenlijke omzet:
€ 3,2 miljard
Geconsolideerde omzet:
€ 2,0 miljard
Bedrijfsresultaat (EBIT):
€ 145,9 miljoen
Perioderesultaat
toerekenbaar aan de Groep:
€ 142,3 miljoen
Aantal medewerkers:
18 500 wereldwijd
Euronext© Brussels: BEKB
www.bekaert.com

Voor het overgrote deel van haar producten gebruikt Bekaert walsdraad
als basisgrondstof. Uitgaande van walsdraad – een pinkdikke staaldraad in
allerlei samenstellingen en kwaliteiten – trekt de onderneming draden die bij
elke stap dunner worden en steeds een gepaste thermische behandeling
krijgen. In functie van de toepassing worden de fijne draden in de loop van
het draadtrekproces ook bedekt met een specifieke deklaag. Het geheel van
deze bewerkingen geeft de draden een waaier aan eigenschappen op het
vlak van treksterkte, hardheid, wrijvingsweerstand, corrosiebestendigheid,
adhesiekarakteristieken,... Op het vlak van deklaagtechnologie heeft
de onderneming heel wat competenties in huis die ze op verschillende
materialen kan toepassen.
Bekaert concentreert zich voornamelijk op zogenaamde tussenproducten,
maar houdt voortdurend de vinger aan de pols bij eindgebruikers.
Door te anticiperen op hun behoeften biedt de onderneming haar industriële
klanten de oplossingen die hen voorsprong geven op hun markten.
De onderneming bouwt aan win-winrelaties met haar klanten gebaseerd op
partnerschappen tussen gelijken, uitgaande van wederzijds vertrouwen en
begrip. Wereldwijd draagt Bekaert bij tot meer toegevoegde waarde voor
haar klanten en ook voor de eindgebruiker.
De strategie van Bekaert is gericht op duurzame rendabele groei. Daarom
streeft de onderneming naar markt- en technologisch leiderschap en speelt
ze een toonaangevende rol in haar activiteiten wereldwijd.

Sectoren
Klanten in tal van sectoren – van automobiel, constructie, offshore
en telecom tot textiel en producenten van milieuvriendelijke
verbrandingsinstallaties – werken samen met Bekaert.

Staalkoord voor de versterking van
radiaalbanden



De automobielsector is de belangrijkste, goed voor een derde van de
gezamenlijke omzet. Het grootste deel van de Bekaert producten is
bestemd voor de vervangingsmarkt. Een minderheid houdt verband met
de originele productie van auto’s. Bekaert levert staalkoordproducten
aan zowat alle grote bandenfabrikanten ter wereld voor de versterking
van radiaalbanden. Daarnaast voorziet de onderneming klanten in de
automobielsector van tal van gespecialiseerde draadproducten die aan
de hoogste kwaliteitsvereisten en normen voldoen. Denk maar aan
verendraden, fijne kabeldraden, lasdraden, kabels voor venstersystemen,
draden voor ruitenwisserarmen en -bladen.

De Bekaert diamantachtige deklagen op motoronderdelen verminderen de
wrijving, verhogen de levensduur en verbeteren de prestatie van de wagen,
terwijl de zonwerende glasfolie zorgt voor meer comfort in de wagen dankzij
betere temperatuurregeling, minder lichtweerkaatsing en bescherming tegen
schadelijke UV-stralen. Een gemiddelde personenwagen kan tot ongeveer
30 kg Bekaert producten bevatten.
Verder is de onderneming actief in zowat alle andere economische
sectoren. De Bekaert producten zijn soms duidelijk zichtbaar, maar meestal
verborgen.

Diamantachtige deklagen op
motoronderdelen

In de bouwsector, bijvoorbeeld, is de onderneming wereldwijd een
belangrijke speler met Dramix® staalvezels voor betonwapening,
spanbetonstrengen, pleisterdragers, hoekbeschermers en met fijne
staalkoord ter versterking van hijsriemen voor liften. Bekaert biedt ook
kabels en kabeldraden voor constructiemachines. De onderneming is een
belangrijke speler voor glasfolie in gebouwen en sputterproducten voor
de glasindustrie. Klanten in de glassector doen in het kader van projecten
een beroep op Bekaert voor de levering van sputterhardware. Daarnaast
bestellen zij ook roterende targets voor hun productieproces.

Glasfolie voor gebouwen en
voertuigen

In de textielindustrie pakt Bekaert uit met kaarden, kaardendraden en
temperatuurbestendig textiel. In de machinebouw vertrouwen bedrijven
op Bekaert producten voor het vervaardigen van hogedrukslangen,
polyurethaanriemen en transportbanden. De landbouw is klant voor
afrasteringen. Klanten uit de wijnbouw kopen wijngaarddraden om
wijnstokken te leiden en metaalvezelbranders om het teveel aan bladeren
te verschroeien en zo de oogst te optimaliseren. Bekaert is marktleider in
champagnekurkendraad. De chemische industrie werkt nauw samen met
Bekaert voor de ontwikkeling van filtermedia en filtersystemen op basis van
metaalvezels. Voor de offshoresector is de onderneming een belangrijke
leverancier van draden voor de verankering van boorplatformen en
profieldraad voor de versterking van flexibele pijpen.
Voedingskabel voor de
offshoresector

De grafische sector gebruikt gekleurde Bekaert boekbinddraad. De
telecommunicatie is een belangrijke afnemer van communicatiekabels. Ook
voor energietransport worden kabels verstevigd met Bekaert draden.
De wereldwijde aanwezigheid in zowat alle sectoren is een duidelijke
troef. Omwille van die verscheidenheid is de onderneming immers minder
afhankelijk van sectorgebonden evoluties. Bovendien bieden de vele
contacten Bekaert niet alleen een zeer brede kijk, maar ook de mogelijkheid
om snel in te spelen op opportuniteiten en om – vertrekkend van haar
kerncompetenties – innovatieve oplossingen te ontwikkelen in nauw
partnerschap met haar klanten.
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Nauwe samenwerking zorgt voor
win-winsituatie
“Elke ontmoeting met tevreden klanten is voor mij een
better together-moment.
Onze klanten, dat zijn in mijn geval Chinese
bandenproducenten, kopen bij Bekaert staalkoord aan
om hun banden te versterken. Wij willen hen helpen
zich te onderscheiden in hun markt. Ik denk dat better
together een belangrijke troef is. De Chinese markt
groeit explosief en ze telt – in tegenstelling tot de rest
van de wereld – veel verschillende bandenmakers.
Om het verschil te maken, werken wij met hen
samen op een zeer gepersonaliseerde manier. Wij
luisteren naar hun wensen en voeren in onderling
overleg aanpassingen uit aan onze producten, onze
dienstverlening, onze productieprocessen.
better together werkt ook intern. Het testen van
onze producten en onze oplossingen gebeurt door
onze collega’s van het technologiecenter in Jiangyin
(provincie Jiangsu). Deze kwaliteitsservice is zeker
een troef.
Als Product Development Manager viel het me vanaf
het begin op: die nauwe samenwerking met onze
klanten en collega’s werpt vruchten af. Niet alleen
omdat klanten tevreden zijn over onze inspanningen
en over onze manier van werken. Ook omdat wij onze
klanten hiermee een win-winoplossing bieden. Wanneer
klanten tot die conclusie komen, beleef ik telkens weer
een better together-moment.”
He Xiaohong (Annie), Verkoop, Shanghai (China)



Segmenten
Bekaert rapporteert haar activiteiten en resultaten overeenkomstig de IFRS-normen. In lijn met haar strategische
visie hanteert de onderneming hierbij de primaire segmentatie op basis van drie bedrijfssegmenten: geavanceerde
draadproducten, geavanceerde materialen en geavanceerde deklagen. De secundaire segmentatie is gebaseerd op
de geografische spreiding van de omzet.

Geavanceerde
draadproducten
15 910 medewerkers
€ 2 890 miljoen gezamenlijke
omzet (91%)

91%

Geavanceerde
materialen
950 medewerkers
€ 156 miljoen gezamenlijke
omzet (5%)

5%

Geavanceerde
deklagen
750 medewerkers
€ 136 miljoen gezamenlijke
omzet (4%)

Bekaert vervaardigt de meest uiteenlopende geavanceerde
draadproducten die in een brede waaier van sectoren hun toepassing
vinden. Staaldraden van allerlei kwaliteiten en vormen worden gebruikt in
diverse toepassingen met zeer uiteenlopende productspecificaties. Het
productgamma reikt van draden met een zeer hoge treksterkte tot zeer fijne
metaalvezels van 1 micron. Dankzij het opvoeren van de treksterkte kunnen
dunnere draden ingezet worden terwijl tegelijk de flexibiliteit van de draden
gewaarborgd blijft. Draden met een hoge treksterkte worden ook gebundeld
tot staalkoord.

Het bedrijfssegment geavanceerde materialen omvat toepassingen van
vezeltechnologie, verbrandingstechnologie en composieten.
Uitgaande van haar expertise verwerkt de onderneming de ultrafijne Bekaert
metaalvezels ook tot milieuvriendelijke filtertoepassingen, gasbranders
en brandersystemen voor residentiële en industriële toepassingen. De
onderneming ontwikkelt ook producten voor verdere toepassing in textiel en
geleidende kunststoffen.

Tot haar geavanceerde deklagen behoren industriële deklagen en
gespecialiseerde filmdeklagen.
Bekaert wendt haar deklaagtechnologie aan voor de bedekking van
verschillende materialen, voornamelijk glas en metaal. De onderneming
produceert een gamma glasfolies die gebouwen en voertuigen beschermen
tegen zonnewarmte, ultravioletstralen en de gevolgen van glasbreuk.

4%
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Geografische aanwezigheid

Noord-Amerika

Bekaert wil aanwezig zijn in alle belangrijke
markten. Vandaag is de onderneming die in
1880 in Zwevegem (België) werd opgericht,
uitgegroeid tot een wereldwijde speler die
in nagenoeg alle continenten aanwezig is.

2 270 medewerkers
€ 637 miljoen gezamenlijke
omzet (20%)

20%

In de loop van 2006 versterkte de
onderneming haar positie aanzienlijk in
Azië. In Europa en Noord-Amerika stemde
ze haar productiecapaciteit verder af op de
verschillende evoluties van de marktvraag.
Ze versterkte er haar aanwezigheid in
een aantal nichemarkten. Ze legde de
grondslag voor de versterking van haar
positie in Rusland.
De onderneming beschikt over een
wereldwijd vertakt verkoopnetwerk,
dat zich voortdurend aanpast aan de
veranderende markten of aan bepaalde
noden van klanten. Via dat netwerk
van hoogopgeleide en resultaatgerichte
medewerkers wil Bekaert steeds opnieuw
toegevoegde waarde creëren voor haar
klanten.
Precies in de intensieve samenwerking
met klanten in de diverse regio’s ligt
de basis voor nieuwe producten en
diensten. Bekaert verspreidt deze
ervaringen naderhand ook naar andere
markten of wendt ze aan in andere
toepassingsgebieden.
De productievestigingen worden
geografisch zo gespreid dat Bekaert
optimaal kan inspelen op de wensen van
haar industriële klanten. De onderneming
stemt haar installaties af op de lokale
behoeften, terwijl ze wereldwijd uniforme
productieprocessen hanteert en dezelfde
hoge kwaliteitsvereisten waarborgt.
Dankzij haar lange internationale traditie
is wereldwijd zakendoen voor Bekaert
een tweede natuur geworden. In de loop
der jaren ontwikkelde de onderneming
de competenties zich internationaal
aan te passen, te integreren en te
structureren. Hiermee kan ze ook in moeilijk
toegankelijke markten vlot bruggenhoofden
uitbouwen voor verkoop of productie.
Bovendien slaagt de onderneming erin snel
veranderingen en evoluties te detecteren
en er vroegtijdig op in te spelen.



Latijns-Amerika
5 490 medewerkers
€ 1 113 miljoen gezamenlijke
omzet (35%)

35%

Europa
6 320 medewerkers
€ 1 006 miljoen gezamenlijke
omzet (31%)

31%

Azië
4 350 medewerkers
€ 386 miljoen gezamenlijke
omzet (12%)

12%

Andere regio’s
90 medewerkers
€ 53 miljoen gezamenlijke
omzet (2%)

2%
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Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd bestuurder
Beste lezer,
Na de recordjaren 2004 en 2005, was 2006 voor Bekaert opnieuw een goed jaar. Laten we even stilstaan bij enkele
opvallende evoluties.
Geografisch is er veel beweging. In de globale groei van de wereldeconomie spelen de BRIC-landen
– Brazilië, Rusland, Indië en China – een steeds belangrijkere rol. En in de staalmarkt is er een wereldwijde
consolidatiebeweging aan de gang die de komende jaren allicht nog zal winnen aan schaal en snelheid.
De marktomstandigheden zijn dus in volle verandering. Het spreekt voor zich dat we deze evoluties,
samen met de Raad van bestuur, van zeer nabij volgen.
Bekaert is een grote afnemer van walsdraad, de belangrijkste grondstof voor de onderneming. In 2004 en 2005
was de vraag naar walsdraad groter dan het aanbod. In het afgelopen jaar dreven vooral Chinese producenten hun
capaciteit op, terwijl een aantal marktspelers in Europa hun productie op bepaalde tijdstippen beperkten. Hoewel
de volatiliteit op de grondstoffenmarkten afnam, blijven de walsdraadprijzen globaal genomen op een hoog niveau,
gedreven door de stijgende vraag naar staal.
Voor andere grondstoffen, zoals onder meer zink, noteerde Bekaert belangrijke prijsstijgingen en ook de
energiekosten namen wereldwijd toe.
Bekaert heeft haar marktpositie in de verschillende regio’s versterkt. De onderneming is al goed vertegenwoordigd
in de BRIC-landen: in Brazilië via joint ventures en in Indië en China met eigen productievestigingen. Ondersteund
door een investeringsprogramma van circa € 100 miljoen, slaagde de onderneming erin, om ondanks de verhoogde
competitie, haar positie op de Chinese markt aanzienlijk te versterken. In het najaar nam Bekaert ook een
minderheidsparticipatie in Shougang Concord Century Holdings Ltd.
Bekaert ondertekende een intentieverklaring voor de acquisitie van Uralkord, een producent van staalkoord voor de
versterking van banden die nagenoeg een kwart van de Russische markt bedient. Bekaert wil zo ook in Rusland een
goede uitvalsbasis uitbouwen.

Baron Buysse CMG CBE
Voorzitter
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In 2007 zullen we mogelijke opportuniteiten wereldwijd blijven bestuderen.
Onze klanten zijn ook volop in beweging. Velen onder hen verplaatsen hun activiteiten of concentreren ze in
groeimarkten. Sommige klanten verdwijnen en nieuwe komen in beeld. Velen hebben nieuwe verwachtingen en
specifieke manieren van zakendoen. Onze medewerkers komen maximaal tegemoet aan deze verwachtingen van
klanten in een brede waaier van sectoren in meer dan 120 landen. Zij anticiperen op tendensen en evoluties en
slagen er zo in onze positie op vele markten kracht bij te zetten.
In deze context vol uitdagingen wist Bekaert sterke prestaties neer te zetten. We slaagden erin om onze positie
wereldwijd te vrijwaren. Op verschillende groeimarkten konden we onze activiteiten verder uitbouwen. De omzet
steeg met 5% en het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg € 146 miljoen. Dit stemt overeen met een EBIT-marge op omzet
van 7,3%. Het perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep bedroeg € 142 miljoen.
De financiële markten volgden onze activiteiten van dichtbij. Op 9 mei 2006 bereikte het aandeel een historische piek
van € 102,60. In een sterk verzwakkende beursomgeving daalde de beurskoers vervolgens met meer dan 30% tot
haar laagste niveau op 18 juli 2006 met een koers van € 69,20. Aan de basis lagen de zwakkere dollar, de stijgende
interestvoeten en de vrees voor inflatie. De sterke halfjaarresultaten en de herbevestiging van de resultaten in de joint
ventures gaf aanleiding tot positieve aanbevelingen door de analisten en de koers herstelde fors vanaf oktober.
Op basis van de sterke prestaties van de onderneming in 2006 en van het vertrouwen in de toekomst, zal de Raad
van bestuur aan de Algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om een brutodividend uit te keren van
€ 2,50 per aandeel, hetzij een stijging van het basisbedrag met 25%. Bekaert heeft in 2006 ook de structuur van
haar schuld verder geoptimaliseerd. In het kader van de door de Algemene vergadering van aandeelhouders aan de
Raad van bestuur verleende machtiging, ging de onderneming in het najaar 2006 over tot de inkoop en vervolgens
vernietiging van 557 000 Bekaert-aandelen. Ook in 2007 wordt de inkoop van eigen aandelen voortgezet.

Bert De Graeve
Gedelegeerd bestuurder
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Op 10 mei 2006 trad Bert De Graeve aan als nieuwe Gedelegeerd
bestuurder. De Raad van bestuur bedankt Julien De Wilde voor de vier
succesvolle jaren waarin hij de onderneming als Gedelegeerd bestuurder
heeft geleid en is verheugd te kunnen blijven rekenen op zijn ruime
deskundigheid en ervaring in de Raad van bestuur. Op 1 oktober 2006
vervoegde Bruno Humblet de onderneming als nieuwe Chief Financial
Officer. Hij werd lid van het Bekaert Group Executive, net zoals Dominique
Neerinck, Chief Technology Officer. De Raad van bestuur wenst hen alle
succes toe.
In 2006 ging onze aandacht opnieuw prioritair naar onze klanten. In onze
cultuur van better together streven we ernaar nauw met hen samen te
werken en zo win-winsituaties te realiseren in een sfeer van wederzijds
vertrouwen en respect. Wereldwijd trachten we alsmaar beter in te spelen
op de wensen van de klant. In alle aspecten van onze samenwerking
– levering, timing, kwaliteit, voorraad – brengen we de doelstellingen van
onze klanten optimaal in rekening. Zo realiseren we niet alleen snellere
doorlooptijden, maar ook een rendabeler stockbeheer.
Daarnaast zetten we ons voortdurend streven naar verbetering kracht
bij. Bekaert heeft een traditie in integrale kwaliteitszorg en operationele
uitmuntendheid. Zo onderscheiden we ons van andere spelers.
Dit streven naar win-win komt onder meer tot uiting in onze innovatie voor
de klanten. Om ook de synergie tussen onze twee kerncompetenties
nog beter te benutten, besliste de Raad van bestuur om de activiteiten in
geavanceerde materialen en geavanceerde deklagen te herschikken. Zo
willen we ons technologisch leiderschap versneld uitbouwen, als hefboom
om ons marktleiderschap te versterken. Deze herschikking zal bovendien
bijdragen tot het nog efficiënter beheren van onze bedrijfsprocessen.
Wereldwijd sluit Bekaert partnerschappen af met internationaal befaamde
universiteiten en onderzoeksinstellingen voor samenwerking in welbepaalde
onderzoeksdomeinen. Deze krachtenbundelingen laten ons toe om sneller,
intenser en marktgerichter te innoveren. In 2006 kon Bekaert opnieuw
uitpakken met diverse productvernieuwingen waarmee we onze klanten
voorsprong bieden in hun activiteiten en op hun markten. Zo leidde
de uitwerking van een nieuwe oplossing voor de reductie van roet- en
stikstofoxide-emissies door vrachtwagens tot de ontwikkeling van Bekaert
verwarmingskoord.
In Europa en Noord-Amerika wisten we ons te versterken via gerichte
acquisities. In West-Europa namen we Cold Drawn Products Limited over,
waarmee we ons versterken in offshoretoepassingen. In het domein van de
milieuvriendelijke gasbranders kochten we het Nederlandse Aluheat B.V.,
gespecialiseerd in de nieuwste technologieën voor condenserende ketels.
Ook beslisten we aanzienlijk te investeren in bijkomende productiecapaciteit
voor vezeltechnologie in België.
In de Verenigde Staten verwierven we Delta Wire Corporation,
een belangrijke leverancier van hieldraad voor de versterking van banden,
gevestigd in Clarksdale (Mississippi).
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Maar in Noord-Amerika werden we ook geconfronteerd met moeilijke
marktomstandigheden. De overcapaciteit op de wereldmarkt was hier
het sterkst voelbaar. De import – van zowel grondstoffen als afgewerkte
producten – groeide aanzienlijk sneller dan de markt. We reageerden snel en
beslisten de fabriek in Dyersburg (Tennessee) te sluiten.
Op de Europese markt konden we onze positie vrijwaren, maar we
verkochten de handling-activiteit in Europa die in het verlengde lag van de
voormalige activiteit afrasteringen Europa.
Op de groeimarkten, in Azië en Latijns-Amerika, zetten we sterke prestaties
neer. In China realiseerden we een indrukwekkende omzetstijging
voor onze staalkoordproducten. We konden er onze positie aanzienlijk
versterken, dankzij de belangrijke investeringsprogramma’s. Bekaert
opende twee nieuwe fabrieken in Shenyang (provincie Liaoning) en in
Jiangyin (provincie Jiangsu). In Jiangyin staat momenteel de grootste
staalkoordfabriek van Bekaert ter wereld. Daarnaast breidden we onze
activiteiten aanzienlijk uit in Weihai (provincie Shandong). Ten einde de
snel expanderende markt te beleveren, beschikken we vandaag in China
over een jaarlijkse productiecapaciteit van 200 000 ton. Onze activiteiten
worden ondersteund door een uitgebreid verkoopteam dat inspeelt op
specifieke klantenbehoeften. Hiermee slaagden we erin om uit te groeien
tot voorkeurleverancier bij zowat alle bandenfabrikanten. Het voorbije
jaar bouwden we ook ons relatienetwerk verder uit in de verschillende
regio’s waarin we actief zijn. Vandaag telt de onderneming ruim
3 800 medewerkers in China.
Op de Latijns-Amerikaanse markt zijn we sinds decennia actief via bijzonder
succesvolle joint ventures. Deze vorm van samenwerking bewees ook
in 2006 zijn kracht. Dankzij ons productieplatform dichtbij onze klanten
en onze sterke lokale verankering, realiseerden we er opnieuw een
omzetstijging.
We hebben in 2006 de basis gelegd voor een verdere internationale
expansie in de snelgroeiende markten. Tegelijk hebben we in Europa en
Noord-Amerika onze positie in nichemarkten versterkt.
Ook in 2007 zullen we ons blijven richten op duurzame rendabele groei. Het
jaar kondigt zich evenwel uitdagend aan. De bikkelharde concurrentie zal
aanhouden, net als de hoge energie- en grondstoffenprijzen.
We zullen alle aandacht blijven toespitsen op de wensen en noden van onze
klanten en op de dienstverlening en de kwaliteit van onze producten. Graag
willen we onze klanten danken voor hun vertrouwen, voor de goede band
die we met hen opbouwen, voor de feedback die ze ons geven en voor de
vruchtbare samenwerking.
Onze oprechte dank gaat ook uit naar de aandeelhouders: dankzij hun
geloof in de sterkte en veerkracht van de onderneming, kan Bekaert blijven
groeien en zich blijven aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.
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En ten slotte, danken we onze 18 500 Bekaert-medewerkers die samen
met onze klanten wereldwijd de belangrijke uitdagingen aangaan. Deze
gemeenschap beschikt over een enorme rijkdom aan marktkennis,
knowhow, innovatiekracht, entrepreneurship. Bovendien ontstaat steeds
meer kruisbestuiving tussen de verschillende werelden die de onderneming
rijk is. Het is met die rijkdom dat we erin zullen blijven slagen om Bekaert’s
duurzame rendabele groei te realiseren.

Bert De Graeve
Gedelegeerd bestuurder
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Strategie
Bekaert volgt een langetermijnstrategie gericht op duurzame rendabele groei. Om deze strategische doelstelling te
realiseren, streeft de onderneming wereldwijd marktleiderschap en technologisch leiderschap na in welbepaalde
toepassingen van haar twee kerncompetenties: geavanceerde metaaltransformatie en geavanceerde materialen en
deklagen. Deze combinatie van competenties maakt Bekaert uniek.
Een onderneming bouwt haar toekomst uit wanneer ze zowel top als bottom line groei realiseert die opnieuw
geïnvesteerd wordt in toekomstgerichte ontwikkelingen. De rijke geschiedenis van Bekaert, gestoeld op een stabiel
aandeelhoudersschap, toont aan dat de onderneming haar toekomst op lange termijn gestalte geeft. Door een
duurzame relatie uit te bouwen met haar klanten, haar partners, haar leveranciers en haar medewerkers, waar ook ter
wereld.

Marktleiderschap verhoogt slagkracht
Een onderneming kan enkel op duurzame wijze groei realiseren wanneer ze een leidende rol speelt in de markten
waarin ze actief is. Daarom streeft Bekaert er voortdurend naar haar positie als wereldwijd marktleider te bestendigen
en zelfs verder uit te bouwen.
De strategische doelstelling van duurzame rendabele groei kenmerkt de langetermijnoriëntatie van de onderneming.
Door duurzaam te groeien, wil Bekaert haar activiteiten verder ontplooien en uitbreiden. Daarom streeft de
onderneming voortdurend naar organische groei. In al haar activiteiten en in al haar geledingen werkt zij aan optimale
klantgerichtheid, innovatie, operationele uitmuntendheid, kostenbeheersing en efficiëntie. Daarnaast hecht Bekaert
bijzonder belang aan kwaliteit. Niet alleen in haar producten en productieprocessen, maar ook in haar relaties met
klanten, partners en medewerkers.
Bekaert versterkt zich ook extern via gerichte acquisities, die versneld toegang geven tot nieuwe geografische
markten, activiteitsdomeinen, competenties of technologieën. Ook joint ventures vormen voor Bekaert in bepaalde
markten een springplank naar groei: ze bieden de mogelijkheid de krachten te bundelen met haar succesvolle
partners en zo een win-winsituatie te creëren, die ook de klanten ten goede komt.
De groei die Bekaert realiseert, biedt haar niet alleen een sterkere marktpositie. Dankzij haar groei is Bekaert
in staat haar klanten een evenwichtig en steeds ruimer productportfolio aan te bieden. Tegelijk heeft zij ook de
slagkracht om verder te innoveren en zo – in samenwerking met klanten – nieuwe toepassingen te ontwikkelen en
marktopportuniteiten te grijpen.

Technologisch leiderschap biedt meerwaarde
Bekaert onderscheidt zich door klantgerichte innovatie, in nauwe samenwerking met lead customers. Daarom
zijn onderzoek en ontwikkeling zo belangrijk. Zowel in het centrale technologiecentrum in België als in de lokale
ontwikkelingscentra werken internationale teams van hooggeschoolde wetenschappers en ingenieurs. Samen zorgen
zij ervoor dat Bekaert voortdurend beschikt over een gebalanceerde productmix. Steeds meer richten ze zich op
hoogtechnologische nicheproducten, -systemen en -oplossingen met hoge toegevoegde waarde. Vaak werken ze in
specifieke domeinen ook samen met internationaal gereputeerde externe onderzoekscentra en universiteiten, zoals
het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology in Boston en de Chinese Tsinghua University uit Beijing.
De onderneming kan bogen op een lange traditie in programma’s van integrale kwaliteitszorg. Wereldwijd streeft zij er
voortdurend naar het kwaliteitsniveau van producten en diensten te verhogen. Ze optimaliseert de veiligheid van de
werkomgeving, terwijl zij ernaar streeft de impact op het milieu alsmaar verder te reduceren.
Met haar eigen engineeringafdeling die optreedt als leverancier van machines en procesuitrusting, streeft de
onderneming er voortdurend naar wereldwijd competitief voordeel te creëren en haar technologisch leiderschap
verder te versterken.
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Via haar ruime kennis van markten, producten en processen, streeft Bekaert er ook naar haar klanten te voorzien
van producten en diensten die de total cost of ownership van de klant verlagen: door verbeteringen in het
productieproces; door producten met een langere levensduur of door een goedkopere technologische oplossing.
Klanten kiezen voor Bekaert omwille van de concrete meerwaarde die de onderneming aanbiedt.

Globaal aanwezig, tegelijk ook dichtbij
Bekaert wil overal aanwezig zijn waar er markten zijn voor haar producten. Vandaag is de onderneming actief in meer
dan 120 landen wereldwijd. Ze beschikt over een wijdvertakt verkoopnetwerk, dat voortdurend wordt aangepast in
functie van de veranderende markten. Ze streeft ernaar haar productievestigingen geografisch zo te spreiden dat ze
optimaal kan inspelen op de behoeften van al haar klanten.
In nieuwe en groeiende markten, voornamelijk in Azië, legt zij zich toe op het opbouwen van haar productiecapaciteit
in geavanceerde draadproducten, zoals staalkoordproducten voor banden of staalvezels voor betonbewapening.
In Europa en Noord-Amerika richt zij zich daarnaast ook op leiderschap in specifieke markten met producten zoals
boekbinddraad, premix gasbranders voor condensatieketels en roterende sputtertargets voor het bedekken van glas.
Naast de internationalisatie van de verkoop en de productie, kiest Bekaert ook op andere vlakken voor een globale
aanpak. Aankoop van goederen en diensten is hiervan een goed voorbeeld.
Bekaert’s wereldwijde aanwezigheid laat de onderneming toe om dicht bij haar klanten te zijn, snel opportuniteiten te
detecteren en er gericht op te anticiperen.

Bekaert in een oogopslag
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Mijlpalen 2006

Januari

Bekaert verwerft Delta Wire Corporation in de Verenigde Staten voor een
ondernemingswaarde van € 8,3 miljoen. Delta Wire Corporation is een
belangrijke leverancier van hieldraad voor de versterking van banden op de
Noord-Amerikaanse markt.

Februari

Bekaert bevestigt haar ambitie om zich te versterken in Rusland en start
exclusieve gesprekken met Uralkord over een mogelijke samenwerking.
Uralkord vervaardigt staalkoordproducten voor de versterking van banden
en bedient nagenoeg een kwart van de Russische markt.
Bekaert kondigt haar intentie aan om de productievestiging in Huddersfield
(Verenigd Koninkrijk) te reorganiseren. Deze vestiging was voornamelijk
actief in short staple kaardenproducten voor de textielmachinebouw,
waarvoor de groeimarkten zich vooral in Azië bevinden. De activiteit wordt
overgeheveld naar andere vestigingen voor kaardenproducten.

April

Bekaert bereikt een overeenkomst voor de acquisitie van Cold Drawn
Products Limited voor een ondernemingswaarde van € 17,4 miljoen. Cold
Drawn Products Limited is, met twee productievestigingen in het Verenigd
Koninkrijk, een belangrijke leverancier van gespecialiseerde profieldraden in
West-Europa, voornamelijk bestemd voor toepassingen in offshore.

Mei

Bekaert sluit een overeenkomst voor de acquisitie van Aluheat B.V. voor
een ondernemingswaarde van € 4 miljoen. Aluheat B.V., gelegen nabij
Venlo (Nederland), is een onderneming gespecialiseerd in de nieuwste
technologieën voor condenserende ketels voor verwarmingstoepassingen.
Bekaert verkoopt haar participaties in de verschillende joint ventures voor
handling-activiteiten in Europa. De handling-activiteit behoort niet langer tot
de kernactiviteiten van de onderneming.
Bert De Graeve, voormalig Chief Financial and Administration Officer, volgt
Julien De Wilde op als Gedelegeerd bestuurder van Bekaert.
Als eerste industriële deelnemer treedt Bekaert toe tot het Holst Centre
in Eindhoven (Nederland). Dit centrum ontwikkelt technologieën en
technologieplatformen op basis waarvan de industrie sneller en efficiënter
nieuwe producten op de markt kan brengen. Het Holst Centre is een
gezamenlijk initiatief van TNO (Nederland) en IMEC (België).
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September

Bekaert verwerft een minderheidsparticipatie van 19,59% in Shougang
Concord Century Holdings Ltd. Deze onderneming, genoteerd op de Hong
Kong Stock Exchange, is onder meer actief in de productie van staalkoord.
De inschrijving op 250 miljoen nieuw uit te geven aandelen vertegenwoordigt
een investering van € 16,5 miljoen. Beide partijen zetten de krijtlijnen uit voor
een nauwere samenwerking.
Bekaert opent haar nieuwe productievestiging in Shenyang (provincie
Liaoning, China). Hiermee bedraagt de jaarlijkse productiecapaciteit van de
onderneming voor staalkoord in China 200 000 ton.

Oktober

November

Bruno Humblet vervoegt Bekaert als Chief Financial Officer van Bekaert en
wordt lid van het Bekaert Group Executive.

Bekaert beslist de activiteiten in geavanceerde materialen en geavanceerde
deklagen te herschikken binnen de onderneming. Met deze herschikking wil
Bekaert haar technologisch leiderschap versneld uitbouwen door de focus
scherper te stellen op het vlak van technologie en innovatie. Dominique
Neerinck, Chief Technology Officer, wordt lid van het Bekaert Group
Executive.
Bekaert kondigt de sluiting aan van de staalkoordfabriek in Dyersburg
(Tennessee, Verenigde Staten). Deze vervaardigt staalkoord voor de
versterking van banden en heeft te kampen met een aanhoudende daling
van de vraag in Noord-Amerika.
In Jiangyin (provincie Jiangsu, China) huldigt Bekaert haar nieuwe
productievestiging in. Financiële analisten en fondsenbeheerders bezoeken
de nieuwste fabriek.
Bekaert kondigt een investering aan van € 18 miljoen in Zwevegem
(België). De onderneming stroomlijnt haar activiteiten in vezeltechnologie
en wil met de bouw van bijkomende productiecapaciteit haar wereldwijd
marktleiderschap verder versterken.

December

Bekaert ondertekent een intentieverklaring voor de acquisitie van het
Russische Uralkord voor een ondernemingswaarde van € 47 miljoen.
Teneinde de structuur van haar schuld verder te optimaliseren, vernietigt
Bekaert 557 000 aandelen die werden ingekocht in het kader van de door
de Algemene Vergadering van aandeelhouders aan de Raad van bestuur
verleende machtiging.
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