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Bekaert en Almasa beogen fusie van staaldraadactiviteiten in Colombia 
 

Bekaert en Almasa hebben een akkoord bereikt over de fusie van Proalco SAS (dochteronderneming van Bekaert) 
met de staaldraadactiviteiten van Almasa SA, beide gevestigd in Colombia.  

Het partnerschap beoogt waarde te creëren door expertise en middelen te bundelen in het op de markt brengen 
van bestaande en nieuwe staaldraadproducten en -oplossingen. Met productieactiviteiten in het centrum en aan de 
Atlantische kust van Colombia zal de fusie werkgelegenheid bevorderen, exportmogelijkheden verhogen en de 
toelevering van staaldraad aan Bekaerts recent opgerichte joint venture voor verensystemen voor matraskernen, 
Agro-Bekaert Colombia SAS, gevestigd in Malambo, Atlantico, faciliteren. 

Bekaert Ideal Holding (waarvan Bekaert 80% van de aandelen bezit) en Almasa SA zouden elk 50% van de 
aandelen van Proalco SAS aanhouden na de fusie. De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke closing 
voorwaarden waaronder gereglementeerde goedkeuringen, en zal naar verwachting afgerond worden voor 
jaareinde 2020. De transactie zal ongeveer € 20 miljoen jaaromzet toevoegen aan Proalco SAS dat in 2019 
€ 65 miljoen omzet genereerde. 

 
 
 

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. 

Financiële kalender 
Dividenduitkering 20 november 2020 
Activiteitenverslag derde kwartaal 2020 20 november 2020 
 

Pers & Investors Contact 
Katelijn Bohez 
Telefoon: +32 56 76 66 10 
E-mail: katelijn.bohez@bekaert.com 
bekaert.com 
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