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Bekaert e ArcelorMittal ampliam sua parceria no Brasil

Bekaert e ArcelorMittal celebraram um acordo para integração da subsidiária da Bekaert em Sumaré
(Brasil), à BMB (Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda), joint-venture já formada entre as duas
empresas.
Em linha com a estrutura societária da joint-venture BMB, a ArcelorMittal será sócia majoritária (55.5%)
da empresa de steelcord em Sumaré e a Bekaert manterá a parte restante (44.5%).
A transação está sujeita aos requisitos habituais de fechamento e espera-se que seja concluída no
segundo trimestre de 2017.
Ambos os parceiros objetivam realizar um processo de transição tranquilo para garantir a continuidade
do fornecimento de produtos e serviços aos clientes com excelência.
A Bekaert, após a conclusão da transação, não mais consolidará os resultados da planta de Sumaré em
suas demonstrações financeiras, mas reportará sua parte como resultado de joint-ventures.

Perfil Bekaert :
Bekaert (www.bekaert.com) é líder mundial de mercado e tecnologia em transformação em fios de aço e tecnologias de
revestimentos. Nós buscamos ser o fornecedor preferido para nossos produtos de fios de aço e soluções por continuamente
entregar valor superior para nossos clientes no mundo todo. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) é uma companhia global com
quase 30 000 empregados no mundo todo, matriz na Bélgica e € 4.4 bilhões em receita anual.

Joint-ventures Bekaert-ArcelorMittal no Brasil:
Bekaert e ArcelorMittal atualmente operam 8 plantas no Brasil através das joint-ventures nas quais ArcelorMittal detém a
maioria da participação acionária: Belgo Bekaert Arames Ltda (45/55%) possui unidades industriais de produtos de arame de
aço em Contagem, Osasco, Sabará, Hortolândia e Feira de Santana. Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda
(44.5/55.5%) possui unidades industriais produtoras de cordas de aço de Itaúna e Vespasiano.

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.

