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Bekaert licht waardecreatiestrategie toe tijdens Capital Markets Day
en maakt vooruitzichten bekend

Capital Markets Day
Bekaert hield een Capital Markets Day op 28 mei 2021. De webcastmeeting was een publiek evenement.

Meeting agenda
1
2
3
4
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Aanpassen aan een nieuwe wereld
Creëren van duurzame waarde
Strategische transformatie
Groeivooruitzichten
Q&A

Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Oswald Schmid, CEO
Juan Carlos Alonso, CSO
Taoufiq Boussaid, CFO
Livesessie met financiële analisten die Bekaert volgen

De opname van de webcast en de presentaties zullen op de Bekaert-website gepubliceerd worden na de meeting.

Korte termijn (2021) en middellange (2022-2026) verwachtingen
De sterke prestaties die Bekaert neerzet en onze vastberadenheid om waardecreatie te stimuleren door onze
businessportfolio verder te verbeteren en waardegroei in robuuste markten te realiseren, versterken het
toekomstige potentieel van Bekaert.
Bekaert verhoogt zijn vooruitzichten voor het boekjaar 2021 en maakt de vooruitzichten voor de middellange
termijn bekend:

Geconsolideerde
omzet
Doelstellingen op middellange
termijn (2022-2026)

3%+ CAGR

Herziene 2021 vooruitzichten

≥ € 4,4 mld

organisch

Onderliggende
EBIT-marge
8-10%

doorheen de cyclus

≥ 80bps

hoger dan 2020
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FCF
yield
~100%

FCF/nettoresultaat

Nettoschuldgraad
<1,5

nettoschuld/uEBITDA

<1,0
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Financiële kalender
Halfjaarresultaten 2021
Activiteitenverslag 3e kwartaal 2021

30 juli
19 november

2021
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.

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 € 4,4 miljard in 2020.
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