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Informatie met betrekking tot 
de moedervennootschap 
Jaarverslag van de Raad van Bestuur en jaarrekening van 

NV Bekaert SA 

Statutaire jaarrekening 

De statutaire jaarrekening van de moedervennootschap NV Bekaert SA wordt hierna in verkorte vorm 
weergegeven. In overeenstemming met de Belgische vennootschapswetgeving zullen het jaarverslag 
en de jaarrekening van NV Bekaert SA samen met het verslag van de Commissaris worden 
neergelegd bij de Nationale Bank van België. 

Deze verslagen zijn, op verzoek, beschikbaar op volgend adres: 
NV Bekaert SA 
President Kennedypark 18 
BE - 8500 Kortrijk 
België 
www.bekaert.com 

De Commissaris heeft een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud gegeven met betrekking tot 
de statutaire jaarrekening van NV Bekaert SA. 

Verkorte resultatenrekening 

in duizend € - Jaren afgesloten op 31 december 2010 2011

Omzet 465 397 529 041

Bedrijfsresultaat 15 103 -2 462

Financiële resultaten -20 327 44 324

Uitzonderlijke resultaten 8 992 211 519

Winstbelastingen 992 2 724

Winst of verlies van het boekjaar 4 760 256 105  
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Verkorte balans na resultaatsverwerking 

in duizend € - 31 december 2010 2011

Vaste activa 1 741 643 1 994 798

Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 35 422 42 534

Materiële vaste activa 81 269 80 865

Financiële vaste activa 1 624 952 1 871 399

Vlottende activa 338 395 303 193

Totaal der activa 2 080 038 2 297 991

Eigen vermogen 508 083 697 636

Kapitaal 176 242 176 512

Uitgiftepremies 27 582 29 857

Herwaarderingsmeerwaarden 1 995 1 995

Wettelijke reserve 17 624 17 651

Belastingsvrije reserve - -

Onbeschikbare reserves 59 670 23 295

Beschikbare reserves en overgedragen resultaten 224 913 448 295

Kapitaalsubsidies 57 30

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 65 723 64 147

Schulden 1 506 232 1 536 208

Schulden op meer dan een jaar 860 450 750 150

Schulden op ten hoogste een jaar 645 782 786 058

Totaal der passiva 2 080 038 2 297 991  

Waarderingsregels 

De waarderings- en omrekeningsregels gebruikt voor de statutaire jaarrekening van de 
moedervennoot-schap zijn gebaseerd op het Belgisch boekhoudrecht. 

Samenvatting van het jaarverslag van de Raad van bestuur 

De omzet van de in België gevestigde vennootschap bedroeg € 529,0 miljoen, een stijging met 13,7% 
in vergelijking met 2010 omwille van de sterkere marktvraag in de eerste jaarhelft, maar afnemende 
business in de tweede helft van 2011. 

Het ineenstorten van de Europese wafering markt (de klantenbasis van NV Bekaert SA) medio 2011, 
zorgde voor een zeer zwakke bezetting en hoge kosten in de Belgische zaagdraadactiviteiten in 
Aalter. Ook het platform ‘Roestvaste draden’ werd vanaf de tweede jaarhelft geconfronteerd met 
steeds drastischer marktevoluties. De rentabiliteit van deze afdeling werd dan ook zwaar aangetast 
door de scherpe prijs- en margedruk ten gevolge van Aziatische imports en productsubstitutie. 

Andere activiteiten van NV Bekaert SA zoals draden voor toepassingen in de automobielsector, 
offshore bewapeningsdraden, bouwproducten en consumentengoederen presteerden matig tot goed, 
al werd in vele markten een neerwaartse trend waargenomen naar jaareinde toe. Prijsevoluties van 
grondstoffen op basis van staal beïnvloedden de inkomsten en marges in de eerste jaarhelft gunstig, 
maar creëerden een negatief effect in de tweede helft van 2011. 

Het operationeel verlies bedroeg € 2,5 miljoen, tegenover een bedrijfswinst van € 15,1 miljoen vorig 
jaar. 

De financiële resultaten stegen tot € 44,3 miljoen (€ -20,3 miljoen in 2010) omwille van hogere 
dividendinkomsten. 

De uitzonderlijke resultaten bedroegen € 211,5 miljoen (2010: € 9,0 miljoen) als gevolg van winsten op 
transacties met aandelen van deelnemingen. 

De combinatie van het bedrijfsverlies enerzijds, en het financieel en uitzonderlijk resultaat anderzijds, 
verklaren het perioderesultaat van € 256,1 miljoen in vergelijking met de nettowinst van € 4,8 miljoen 
in 2010. 

Milieuprogramma’s 

De voorziening voor milieusaneringsprogramma’s bleef stabiel: € 27,1 miljoen (2010: € 27,0 miljoen). 
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Informatie omtrent onderzoek en ontwikkeling 

Meer informatie omtrent de activiteiten van de onderneming inzake onderzoek en ontwikkeling vindt u 
in het hoofdstuk ‘Technologie en Innovatie’ in het ‘Verslag van de Raad van bestuur’. 

Belangenconflicten 

Zie hoofdstuk ‘Corporate Governance’ in het ‘Verslag van de Raad van bestuur’. 

Structuur van het aandeelhouderschap 

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van 
belangrijke deelnemingen (de transparantiewet) heeft NV Bekaert SA aan de wettelijke quota van  
5% en van elk veelvoud van 5% de statutaire quota van 3% en 7,50% toegevoegd. Hierna volgt een 
overzicht van de actuele kennisgevingen van deelnemingen van 3% of meer. Op 31 december 2011 
bedroeg het totale aantal effecten met stemrecht 59 976 198. 

Kennisgever

Datum van 

kennisgeving

Aantal 

aandelen

Percentage 

t.o.v. totaal 

aantal aandelen

Stichting Administratiekantoor Bekaert (Chasséveld 1, NL-4811 DH 

Breda, Nederland), in eigen naam en in naam van Velge International 

NV, Berfin SA, 

Subeco SA, Millenium 3 SA en Gedecor SA 31.08.2011 22 958 469 38,28%  
 

De Stichting Administratiekantoor Bekaert (houdster van 22 486 749 aandelen) heeft aangegeven  
in onderling overleg te handelen met Velge International NV (57 000 aandelen), Berfin SA 
(91 920 aandelen), Subeco SA (157 800 aandelen), Millenium 3 SA (90 000 aandelen) en 
Gedecor SA (75 000 aandelen) in die zin dat ze een akkoord hebben gesloten (a) dat ertoe strekt de 
controle te verkrijgen, het welslagen van een bod te dwarsbomen dan wel de controle te handhaven, 
en (b) aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten, om een duurzaam gemeen-
schappelijk beleid te voeren. De Stichting Administratiekantoor Bekaert wordt niet gecontroleerd. De 
andere bovengenoemde personen worden gecontroleerd door natuurlijke personen, (i) waarvan de 
(rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden) individuele deelneming 3% niet bereikt en (ii) die (op een 
individuele basis) een belang van minder dan 3% hebben. 

Op 8 december 2007 had de Stichting Administratiekantoor Bekaert krachtens artikel 74 van de wet 
van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen gemeld op 1 september 2007 alleen in het bezit 
te zijn van meer dan 30% van de effecten met stemrecht van Bekaert. 

Voorstel van resultaatsverwerking NV Bekaert SA 2011 

De winst van het boekjaar na belastingen bedraagt € 256 104 593 tegenover een winst na belastingen 
van € 4 759 842 vorig boekjaar.  

De Raad van Bestuur heeft voorgesteld dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
9 mei 2012 het resultaat als volgt zal bestemmen: 

in €

Te bestemmen winst van het boekjaar 256 104 593

Overgedragen winst van het vorig boekjaar 4 647 442

Toevoeging aan de wettelijke reserve -27 000

Toevoeging aan de overige reserves -99 733 864

Over te dragen winst -91 920 479

Uit te keren winst (brutodividend) 69 070 692  

De Raad van Bestuur heeft voorgesteld dat de Algemene Vergadering een brutodividend zal uitkeren 
van € 0,50 per aandeel. Samen met het in oktober 2011 betaalde bruto interimdividend van € 0,67 per 
aandeel zou dit resulteren in een totaal brutodividend van € 1,17 voor 2011 (2010: € 1,667). 

Het dividend is in euro betaalbaar op 16 mei 2012 tegen afgifte van dividendbewijs nr. 15 bij de 
loketten van: 
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- ING Belgium, BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Bank Degroof en Belfius Bank (voorheen Dexia)  
in België; 

- Société Générale in Frankrijk; 
- ABN AMRO Bank in Nederland; 
- UBS in Zwitserland. 

Statutaire benoeming 

De opdracht van bestuurder van Baron Buysse, Baron Bekaert, de heer Bert De Graeve, Graaf 
Charles de Liedekerke, en de heren Hubert Jacobs van Merlen en Maxime Jadot, en de opdracht van 
onafhankelijk bestuurder van Sir Anthony Galsworthy en de heer Manfred Wennemer vervalt na afloop 
van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 mei 2012. 

De Raad van Bestuur heeft de Algemene Vergadering voorgesteld: 
- Baron Buysse en Sir Anthony Galsworthy te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 

twee jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2014; 
- Baron Bekaert, de heer Bert De Graeve, Graaf Charles de Liedekerke, en de heren Hubert Jacobs 

van Merlen en Maxime Jadot te herbenoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar, tot en 
met de Gewone Algemene Vergadering in 2015; 

- de heer Manfred Wennemer te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 
drie jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2015. 

 


