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Bekaert hernieuwt bestaand liquiditeitscontract
Bekaert maakt bekent dat het liquiditeitscontract dat op 2 september 2021 werd afgesloten met Kepler Cheuvreux
met betrekking tot zijn gewone aandelen die zijn toegelaten tot verhandeling op Euronext Brussels (ISIN-code
BE0974258874), met ingang van vandaag wordt hernieuwd voor een periode van één jaar. Dit contract voorziet in
de aan- en verkoop door Kepler Cheuvreux van Bekaert aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext
Brussels.
Kepler Cheuvreux zal handelen in naam en voor rekening van Bekaert en in het kader van een discretionair mandaat,
zoals toegestaan door de Buitengewone Algemene Vergadering van Bekaert van 13 mei 2020.
Overeenkomstig de voorwaarden bepaald door deze Buitengewone Algemene Vergadering (i) zal het totaal aantal
eigen aandelen gehouden door Bekaert krachtens dergelijke machtiging nooit meer bedragen dan twintig procent
van het totaal aantal uitstaande Bekaert aandelen en (ii) moet op de aandelen worden ingeschreven tegen een prijs
tussen één euro en dertig procent boven het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het Bekaert aandeel
gedurende de laatste dertig handelsdagen voorafgaand aan het besluit van de Raad van Bestuur ter uitvoering van
de machtiging van de Buitengewone Algemene Vergadering (welke gemiddelde slotkoers € 31,739 per aandeel
bedroeg).
Het programma wordt hernieuwd voor een hernieuwbare periode van één jaar. Bekaert behoudt contractueel het
recht om onder een korte opzegvoorwaarde het liquiditeitscontract stop te zetten.
Om het programma uit te voeren, stelde Bekaert 100 000 eigen aandelen ter beschikking van Kepler Cheuvreux.
De hernieuwing van het liquiditeitscontract vereist geen bijkomende contributie.

Het liquiditeitscontract heeft tot doel de liquiditeit van de Bekaert aandelen op Euronext Brussels te ondersteunen.
Wekelijks zal over de transacties worden gerapporteerd door middel van persberichten die op de website van Bekaert
zullen worden gepubliceerd: https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room/regulated-information.

Profiel
Bekaert (bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. We streven ernaar de
voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en -oplossingen door het voortdurend leveren van superieure waarde aan onze
klanten over de hele wereld. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België, stelt meer dan
27 000 medewerkers tewerk, en realiseerde een gezamenlijke jaaromzet van € 5,9 miljard in 2021.

Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande
toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden
dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden
uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en
neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of
anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt
geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd
met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.
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