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Bekaert verkoopt Hemiksem (België) site aan consortium van projectontwikkelaars

Bekaert heeft een finale overeenkomst afgesloten met drie Belgische projectontwikkelaars over de verkoop van de
Bekaertsite in Hemiksem, België. Het consortium zal de 25 hectare grote site reconverteren in een residentiële en
parkzone.
Bekaert Hemiksem zette de productieactiviteiten stop in 2009. De inkomsten van de verkoop (netto cash impact
van € 23 miljoen) en de terugname van de openstaande provisie voor bodemsanering (€ 13 miljoen) zullen bij het
verlijden van de akte, voorzien in oktober 2020, als eenmalige opbrengsten (€ 36 miljoen) worden opgenomen in
Bekaerts winst- en verliesrekening.
.

Financiële kalender
2020 halfjaarresultaten
Dividenduitkering (gewijzigde datum)
Activiteitenverslag derde kwartaal 2020

31 juli
20 november
20 november

2020
2020
2020

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 28 000 medewerkers
tewerk, en realiseert een gezamenlijke jaaromzet van € 5 miljard.

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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