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Bekaert finalizează achiziționarea unităților de producție de sârmă de oțel Pirelli
Astăzi, Bekaert și Pirelli au încheiat cu succes achiziționarea de către Bekaert a unităților de producție de
sârmă de oțel Pirelli în Figline (Italia), Slatina (România), și Sumaré (Brazilia). Ca parte din această
tranzacție, va intra în vigoare un acord pe termen lung între Bekaert și Pirelli, privind livrarea de sârmă pentru
anvelope.
Procesul de integrare ale celor trei fabrici în Grupul Bekaert va începe imediat.
Așa cum s-a anunțat la începutul anului, acordul dintre Bekaert și Pirelli include și activitățile Pirelli cu privire
la producția de sârmă de oțel din Izmit (Turcia) și din Yanzhou (China). Finalizarea achiziționării acestor două
fabrici va avea loc în momentul obținerii aprobărilor din țările respective. Întrucât nu se pot da asigurări, ne
așteptăm ca acest lucru să aibă loc în primul trimestru al anului 2015.
Integrarea activităților privind sârma de oţel şi acordul de livrare pe termen lung vor contribui la consolidarea
statutului Bekaert de furnizor preferat pentru industria anvelopelor.
Structura tranzacției
Bekaert a obținut toate acțiunile deținute de Pirelli în cadrul entitățior din Italia, România și Brazilia. Acestea
vor fi redenumite astfel:
Bekaert Figline SpA (Italia), 100% Bekaert;
Bekaert Slatina SRL (România), 80% Bekaert. Continental AG va reține prin filiala sa Continental
Global Holding Netherlands BV, 20% din acțiuni;
Bekaert Sumaré Ltda (Brazil), 100% Bekaert.
Rezultatele financiare ale acestor entități vor fi incluse în situațiile financiare consolidate ale Bekaert
începând cu 1 ianuarie 2015.
Termenii contractuali finali privind tranzacționarea ultimelor două entități includ deținerea în totalitate de către
Bekaert a fabricii din Izmit (Turcia) și stabilirea unui parteneriat cu China, unde Bekaert va deține 80% din
acțiuni, iar Hixih Rubber Industrial Group Co Ltd, partenerul actual al Pirelli la fabrica Yanzhou, restul de 20%.
Despre Bekaert
Bekaert (www.bekaert.com) este un lider mondial în domeniul tehnologiei şi pe piaţa prelucrării şi acoperirilor pentru sârma de oţel.
Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) este o companie mondială cu sediul central în Belgia, având 28.000 de angajaţi în întreaga lume.
Deservind clienţi din 120 de ţări, Bekaert urmăreşte dezvoltarea profitabilă de durată în toate activităţile sale şi a realizat vânzări totale
de 4,1 miliarde de euro în 2013.

Bekaert şi industria anvelopelor

Bekaert a dezvoltat şi produs sârmă de oţel pentru industria anvelopelor începând din anii '50. Investiţiile uriaşe ale Bekaert în
cercetare şi dezvoltare, cu un puternic accent pe inovaţiile pentru piaţa anvelopelor, credinţa sa puternică în apropierea faţă de client,
facilitată de prezenţa la nivel mondial a companiei şi de disponibilitatea şi flexibilitatea sa în a-i sprijini pe producătorii de pneuri în
orice decizie ar lua referitor la nevoile şi soluţiile de livrare a sârmei pentru anvelope, au făcut din Bekaert un furnizor preferat al
industriei de profil.

Declaraţie de exonerare de răspundere

Comunicatul de mai sus poate conţine afirmaţii anticipative cu privire la impactul tranzacţiei asupra situaţiei financiare a Bekaert.
Asemenea afirmaţii reflectă opiniile actuale ale conducerii cu privire la evenimente viitoare şi implică riscuri cunoscute şi necunoscute,
incertitudini şi alţi factori care pot face ca rezultatele efective să fie semnificativ diferite de orice rezultate, performanţe sau realizări
viitoare, exprimate sau sugerate de astfel de declaraţii. Prin acest comunicat de presă Bekaert oferă informaţii valabile în prezent şi nu
îşi asumă nicio obligaţie de a actualiza vreo afirmaţie anticipativă conţinută în acest comunicat ca urmare a unor noi informaţii,
evenimente viitoare sau într-un alt context. Bekaert îşi declină orice răspundere faţă de afirmaţiile făcute sau publicate de terţi şi nu îşi
asumă nicio obligaţie de a corecta date inexacte, informaţii, concluzii sau opinii publicate de terţi cu privire la acest comunicat de presă
sau orice alte comunicate emise de Bekaert.

