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Bekaert, Pirelli’ye ait 3 çelik kord fabrikasının satınalma sürecini tamamladı
Bugün, Bekaert ve Pirelli, Figline (İtalya), Slatina (Romanya) ve Sumaré (Brezilya) Pirelli çelik kord
fabrikalarının satınalma sürecini tamamlamışlardır. Bunun sonucunda , Bekaert çelik kord ürünlerinin Pirelli’ye
satışları konusunda uzun dönemli tedarik anlaşması devreye girecektir.
3 fabrikanın Bekaert’a entegrasyon süreci hemen başlayacaktır.
Daha önce açıklandığı gibi, Bekaert ile Pirelli arasındaki bu anlaşma, Pirelli’nin İzmit (Türkiye) ve Yanzhou
(Çin) çelik kord aktivitelerinide kapsamaktadır. Bu 2 fabrika ile satınalma süreci bu ülkelerden gerekli izinler
alındıktan sonra tamamlanacaktır. Kesin olmamakla beraber 2015 ilk çeyrekte sürecin tamamlanması
beklenmektedir.
Çelik Kord faaliyetlerinin entegrasyonu ve uzun vadeli tedarik anlaşması, Bekaert’in, lastik endüstrisindeki,
tercih edilen lastik takviye malzemeleri tedarikçi konumunu daha da arttıracaktır.
Anlaşma yapısı
Bekaert, Pirelli çelik kord şirketlerinin İtalya, Romanya ve Brezilya’daki tüm hisselerini satınalmıştır. Bu
şirketler şu şekilde yeniden adlandırılacaktır:
Bekaert Figline SpA (İtalya), 100% Bekaert;
Bekaert Slatina SRL (Romanya), 80% Bekaert. Continental AG iştiraki Continental Global Holding
Netherlands BV, 20% hissedar;
Bekaert Sumaré Ltda (Brezilya), 100% Bekaert.
Bu şirketlerin finansal sonuçları, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Bekaert konsolide finansal
tabloları içinde yerlacaktır.
Sözleşmeye istinaden son koşul kalan iki Pirelli çelik kord fabrikasından İzmit(Türkiye)’nin tamamının ve
Çinde ortaklık kapsamında hisselerin %80’i Bekaert, diğer kalan %20 hissenin Pirelli’nin Yanzhou şirketindeki
varolan ortağı Hixih Rubber Industrial Group Co Ltd, tarafından deviralmasını kapsamaktadır.
Bekaert Hakkında

Bekaert (www.bekaert.com) çelik tel transformasyonu ve kaplamaları alanlarında bir dünya pazarı ve teknoloji lideri. Bekaert (Euronext
Brussels: BEKB), merkezi Belçika’da olan, dünya genelinde yaklaşık 28.000 çalışanı ile, global bir kuruluş. Bekaert, 120 ülkede
müşterilere hizmet vererek, tüm faaliyetlerinde, sürdürülebilir karlı büyüme izlemekte olup, 2013 yılında € 4.1 milyar toplam satış geliri
gerçekleştirmiştir.

Bekaert ve lastik endüstrisi

Bekaert 1950’ den beri lastik endüstrisi için çelik kord geliştirmekte ve üretmektedir. Bekaert’in AR-GE’ ye yapmış olduğu sanayi
yatırımları, lastik pazarındaki inovasyonlara odaklanması, müşteriye yakın olma konusundaki güçlü inancı, şirketin global varlığı ve
lastik üreticilerini çelik kord tedarik ihtiyaçları konusunda almış oldukları herhangi bir karar ve çözümler konusunda desteklemek üzere
hazır olması ve esnekliği, Bekaert’i lastik endüstrisinde tercih edilen tedarikçi konumuna getirmiştir.

Yasal uyarı

Yukarıda anılan açıklama, Bekaert’in mali bilançolarına etkisi olan ileriye yönelik ticari faaliyetleri ile ilgili beyanları kapsayabilir. Bu gibi
beyanlar, yönetimin, gelecek olaylar hakkındaki mevcut görüşünü yansıtmakta olup, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve fiili
sonuçların ileriki sonuçlardan maddi olarak farklı olmasına etki eden diğer faktörleri, bu tür açıklamalarda ifade edilen performans
veya başarıları, kapsamaktadır. Bekaert bu basın açıklamasında yer alan bilgiyi bu tarihten itibaren sunmakta olup, ileriye yönelik, bu
basın açıklamasının kapsamına girebilecek, yeni bilgilendirme, gelecek olaylar veya başka açıklamalar ile ilgili herhangi bir yükümülük
üstlenmemektedir. Bekaert, Bekaert’e ait bu ve başka basın açıklamaları ile ilgili, üçüncü şahısların yapmış ve yayınlamış oldukları
herhangi bir açıklamayı reddetmekte olup, yanlış veri, bilgi, sonuç veya yayınlanmış düşünceler ile ilgili düzeltme yapma yükümlülüğü
bulunmamaktadır.

