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Bekaert-directie en sociale partners keuren sociaal plan goed
De directie en de syndicale vertegenwoordigers van NV Bekaert SA hebben vandaag een CAO goedgekeurd
betreffende het sociaal plan dat werd onderhandeld voor de herstructurering van activiteiten in België.
De herstructurering zal ongeveer 200 werknemers affecteren. De onderhandelingen hebben geleid tot een reductie
van het aantal naakte ontslagen en de uiteindelijke impact kan nog verder beïnvloed worden door de beslissing
van medewerkers die zullen worden uitgenodigd om op interne vacatures of een vervroegde pensioenregeling in te
gaan.
Het management van Bekaert betreurt de persoonlijke gevolgen voor de betrokkenen maar acht de
herstructurering noodzakelijk om de toekomst van de overblijvende activiteiten en tewerkstelling in België te
kunnen verzekeren. Het management wenst de medewerkers die het bedrijf zullen verlaten actief te begeleiden in
hun zoektocht naar een nieuwe baan. Het sociaal plan omvat dan ook een ruim pakket aan steunmaatregelen met
zowel financiële als outplacement hulp.

Financiële impact
Op basis van de huidige impact werd een provisie van € 30 miljoen aangelegd voor de kosten gerelateerd aan het
sociaal plan. Deze wordt toegevoegd aan de in de eerste jaarhelft opgenomen eenmalige elementen gerelateerd
aan de impact van de herstructurering waaronder de reeds aangelegde provisie voor bijzondere
waardeverminderingen (€ 1,7 miljoen) en de operationele verliezen opgelopen door sociale acties sinds de
aankondiging (€ 5,3 miljoen).
Achtergrond
Deze herstructurering werd op 28 maart 2019 aangekondigd als één van de acties die wereldwijd worden
geïmplementeerd om de financiële prestaties van de business te herstellen, de concurrentiekracht te verhogen en
onze capaciteiten om klantennoden en snel veranderende marktontwikkelingen te beantwoorden, aan te scherpen.

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 29 000 medewerkers
tewerk, en realiseert een gezamenlijke jaaromzet van € 5 miljard.

Bekaert in België

Bekaert werd in 1880 opgericht in Zwevegem (België) door Leo Leander Bekaert. Bekaert stelt op vandaag bijna 1 900 medewerkers tewerk in
haar vestigingen in Zwevegem, Deerlijk, Moen, Ingelmunster, Wetteren, Aalter, Erembodegem en Brussel. De Belgische activiteiten omvat
productie, verkoop, onderzoek en ontwikkeling, engineering, evenals corporate, business unit management en functionele diensten voor de Groep.

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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