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Bekaert in een oogopslag 

- Gesticht in 1880 door Leo Leander Bekaert 

- Klanten in 120 landen en in meest uiteenlopende industriële sectoren 

- Wereldwijd productieplatform 

- Bijna 30 000 medewerkers wereldwijd  

- 4,4 miljard euro gezamenlijke omzet (2016) 

- 3,7 miljard euro geconsolideerde omzet (2016) 

- Genoteerd op Euronext® Brussels – BEL20® 
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Vaak verborgen of niet gekend... maar altijd aanwezig… 

- Elk jaar worden 500 miljoen flessen champagne geopend met de 
muselet gemaakt van Bekaert draad 

- Wereldwijd is bijna 30% van de banden versterkt met Bekaert 
staalkoord 

- Elk jaar wordt 5 miljoen m³ beton versterkt met Dramix® staalvezels, 
een product ontwikkeld door Bekaert 

- Per jaar gebruiken Bekaert’s klanten 3,5 miljoen kilometer 
boekbinddraad 

- Onze zaagdraad om wafers te snijden vertegenwoordigt  
15 GW van de jaarlijkse zonne-energiecapaciteit in de eindmarkten 
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Bekaerts kerncompetenties 

tot staalvezels 
1 µm 

van walsdraad 
6,5 mm 

van traditionele deklagen tot geavanceerde deklagen 

Staaldraadtransformatie 

Deklagen 

Hechting Corrosieweerstand 
Slijtageweerstand Uitzicht 

Draadtrekken, bunchen, kableren, 
profileren, lassen, breien, weven,… 
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Bekaerts marktleiderschap in diverse sectoren 

Bekaert is sterk aanwezig in verschillende 
sectoren. Daardoor zijn we minder gevoelig 
voor sector-specifieke trends en het is ook 
een voordeel voor onze klanten. Oplossingen 
die we ontwikkelen voor klanten in één sector 
vormen namelijk ook vaak de basis voor 
innovaties in andere sectoren. 

43% 

23% 

11% 

7% 

6% 
5% 5% Automobielsector 

Bouwsector 
Energie- en nutsvoorzieningen 
Agri 
Consumptie 
Basismaterialen 
Machinebouw 
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Bekaert is wereldwijd aanwezig 
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Bekaerts tijdlijn sedert 2012 

Zaagdraad – herstructurering 

Verhoging van de winstgevendheid 
Uitdagende marktomstandigheden voor staalkoord 
in China  
Geleidelijke verbetering van zaagdraad  
Brand in fabriek in Noord-Amerika  Q4 ’14 
Acquisitie Pirelli staalkoord Q4 ‘14 
 

Portfolio optimisatie: exit roestvast, carding,  
Xinyu China 
Betere marktpositie in staalkoord China 
Heropleving van staalkoord India en Zuidoost-Azië  
Heropleving 2de generatie zaagdraad 
Start Manufacturing Excellence programma 

Sterke wereldwijde vraag in de automobielsector 
Betere marktpositie en staalkoordmarkt  in China 
Staalkoord India en Zuidoost-Azië blijft groeien 
Meer volatiliteit in zaagdraad als gevolg van 
terugleververgoedingen 
Start Bekaert Customer Excellence programma 
Bridon toegevoegd sedert 2° helft 16 

Nadeel: 
Bridon consolidatie voor het volledige jaar (nog 
steeds aan lagere gemiddelde marges) 
Sumaré: integratie in JV Brazilië (45% BEK)  
Politieke onzekerheid 
Aanhoudende prijserosie 
 
Voordeel: 
Transformatieprogramma’s  
Start Supply Chain Excellence programma 
Betere prestaties BBRG 
 

Nadeel: 
Cycliciteit van de vraag in eindmarkten 
Voortdurende prijserosie 
 

Voordeel: 
Transformatieprogramma’s 
Betere prestaties BBRG 
Structurele verbetering Noord-Amerika 
Heropleving Olie & Gas 
 
 

2012 
= onderliggende EBIT marge 

2017 

10% 

8,2% 

2016 

2013 2014 

2015 

6,3% 

5,1% 5,2% 

3,4% 

7-8% 

Presenter
Presentation Notes
We want to build from what we have been achieving. Our current performance encourages us to extend our transformation programs and take more significant steps going forward. While there will be cycles, and provided there will be no exceptional, unforeseeable circumstances, the improvements we are making within our business will move our underlying EBIT margin trend towards 10% over the next 5 years.
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Transformatieprogramma’s in de cijfers: aandeelhouderswaarde 
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Transformatieprogramma’s in de cijfers: Underlying EBIT Bridge 
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Bekaerts technologisch leiderschap 

Focus op innovatie 
• € 64 miljoen in-house R&D in 2016 
• internationaal team met meer dan 450 R&D specialisten 
• 2 belangrijkste technologiecentra in België en China 
• verschillende ontwikkelingscentra wereldwijd 

 
Strategie intellectuele eigendombescherming (IP) 
herzien en uitgerold in 2016 
• bescherming patenten en design 
• handelsgeheimen 
• geheimhoudingsovereenkomsten en andere 

 
Eind 2016 had Bekaert bijna 1500 patenten en 
patentaanvragen in haar portefeuille, waaronder  
300 patentrechten van Bridon-Bekaert Ropes Group.  
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Engineering in een notendop 

- Internationaal team van 550 ingenieurs en technici 
- Gevestigd in België, China, India, Slovakije en 

Brazilië 
- Bijkomende Engineering-support dicht bij 

productievestigingen om optimale en snelle 
ondersteuning te verzekeren 

- Algemene kostenreductie en disruptieve 
innovatieve engineeringoplossingen voor nieuwe 
producten en processen 

- Garantie voor een uitstekende dienstverlening op 
het vlak van assemblage, installatie en onderhoud, 
alsook beheer van wisselstukken voor Bekaert 
wereldwijd 
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     Productinnovatie: staalkoord met super en ultra treksterkte 

30% van alle banden in de wereld zijn versterkt met staalkoord van Bekaert. 
 

Onze super tensile (ST) en ultra tensile (UT) staalkoordversterking is sterker, lichter en dunner dan traditionele staalkoord. 
Dit maakt het mogelijk om dunnere staalgordels te gebruiken die leiden tot een lagere rolweerstand. Hierdoor verlaagt de 
CO2-uitstoot en het brandstofverbruik voor de eindgebruiker. 

Voordelen:  
Verhoogde veiligheid en comfort  betere brandstofefficiëntie  Lagere totale kost 

Staalgordels met NT / HT staalkoord Staalgordels met ST / UT staalkoord 

1 
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     Productinnovatie: Murfor® Compact 2 

Nieuw type hoogperformante metselwerkwapening op rol 
 
 
 
Voordelen: 
- sterk & licht 
- gebruiksvriendelijk 
- eco-vriendelijk 
- flexibel 
- efficiënt 
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     Productinnovatie: Fortifix® 

 
 

Een nieuwe tussenlaag uit staalkoord voor niet-structurele 
wegenrenovatie en de versterking van asfalt 
 
 
Voordelen: 
- makkelijk te plaatsen 
- makkelijk te recycleren 
- uitstekende hechtingseigenschappen 
- duurzamer 
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Innovatie in de manier van werken – Bekaerts transformatieprogramma’s 
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Investeren in Bekaert is deelnemen in... 

1. De groeiambities van een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en 
deklaagtechnologieën 

2. Waardecreatie gedreven door onze visie en kernstrategieën 

3. Een transformatietraject met als streefdoel 10% onderliggende EBIT marge over de volgende 5 jaar 

4. Een corporate maatschappelijk verantwoorde onderneming met wereldwijd ongeveer  
30 000 werknemers 

5. Een beursgenoteerde (Euronext BEKB) multinational met veel aandacht voor corporate governance 

6. Bekaerts verbintenis om waarde voor de aandeelhouders te creëren   

Presenter
Presentation Notes
 A transformation journey towards 10% underlying EBIT margin over the next 5 years Portfolio optimization: M&A / Divestments and product substitution through innovation Programs: manufacturing excellence, customer excellence, supply chain excellenceWay of working: Focus and Complexity reduction6. Bekaert’s commitment to return value to its shareholders Strong operational cash flow generationAbility to lower net debt despite of major acquisitions & investmentsConsistent dividend policy
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Vernieuwde investeerderssectie online @ www.bekaert.com 

Copyright © by NV Bekaert SA, 2017 

http://www.bekaert.com/
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