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Bekaert conclui aquisição de três fábricas de tire cord da Pirelli
Hoje, a Bekaert e a Pirelli concluíram com êxito a aquisição pela Bekaert de fábricas de steel cord em Figline
(Itália), Slatina (Romênia) e Sumaré (Brasil). Uma das consequências desta transação será a efetivação de
um contrato de fornecimento a longo prazo para a entrega de produtos tire Cord da Bekaert para a Pirelli.
O processo de integração das três fábricas de tire Cord ao Grupo Bekaert terá inicio imediato.
Conforme divulgado anteriormente este ano, o contrato entre a Bekaert e a Pirelli também inclui as operações
steel Cord da Pirelli em Izmit (Turquia) e Yanzhou (China). A compra destas duas plantas será concluída
quando forem obtidas as aprovações regulamentares nestes países. Embora não seja possível prever a data
exata, espera-se que estas transações sejam finalizadas no primeiro trimestre de 2015.
A integração entre as atividades de steel cord e o contrato de fornecimento a longo prazo otimizará ainda
mais o posicionamento da Bekaert como o fornecedor preferido na indústria de pneus.

Estrutura da transação
Bekaert adquiriu todas as ações detidas pela Pirelli nas fábricas de steel Cord na Itália, Romênia e Brasil.
Estas unidades receberão os seguintes nomes:
Bekaert Figline SpA (Itália), 100% Bekaert;
Bekaert Slatina SRL (Romênia), 80% Bekaert. Continental AG deterá, através de sua subsidiaria
Continental Global Holding Netherlands BV, 20% das ações;
Bekaert Sumaré Ltda (Brasil), 100% Bekaert.
Os resultados financeiros destas organizações serão incluídos nas demonstrações consolidadas da Bekaert
a partir de 1º de janeiro de 2015.
Os termos contratuais finais da transação referente às outras duas unidades de steel Cord da Pirelli
envolvem 100% de participação da Bekaert na unidade de Izmit (Turquia) e o estabelecimento de uma
sociedade na China através da qual a Bekaert deterá 80% de participação, e a Hixih Rubber Industrial Group
Co Ltd, a atual sócia da Pirelli na empresa de Yanzhou, manterá os 20% restantes.
Sobre a Bekaert
A Bekaert (www.bekaert.com) é líder mundial em tecnologia e no mercado de transformação de arames de aço e revestimentos. A
Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) é uma empresa multinacional com sede na Bélgica, com 28.000 funcionários no mundo todo.
Atendendo a clientes em 120 países, a Bekaert busca um crescimento sustentável e lucrativo em todas as suas atividades e, em
2013, suas vendas combinadas foram de € 4,1 bilhões.

Bekaert e o setor de pneus
A Bekaert desenvolve e fabrica cabos de aço para o setor de pneus desde os anos 1950. O amplo investimento da empresa em P&D,
com grande foco em inovações para o mercado de pneus, bem como sua forte crença na proximidade com o cliente, possibilitada
pela posição global que ocupa e por sua disposição e flexibilidade em auxiliar os fabricantes de pneus em qualquer decisão
relacionada às soluções e necessidades de Tire Cord, fizeram da Bekaert o principal fornecedor desse mercado.

Aviso de isenção de responsabilidade
Este documento pode conter declarações prospectivas relacionadas ao impacto da transação sobre os relatórios financeiros da
Bekaert. Tais declarações refletem as visões atuais da administração em relação a eventos futuros e envolvem riscos conhecidos e
desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos
resultados, do desempenho ou das conquistas futuras expressas ou implícitas por tais declarações. A Bekaert fornece tais
informações neste press release na data em questão e não assume qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas
contidas neste documento como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. A Bekaert não assume qualquer
responsabilidade pelas declarações feitas ou publicadas por terceiros e não assume qualquer obrigação de corrigir dados,
informações, conclusões ou opiniões imprecisas publicadas por terceiros em relação a este ou a qualquer outro press release emitido
pela Bekaert.

