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Activiteitenverslag derde kwartaal 2020 
Bekaert boekt progressieve verbetering 

Omzet, trends en acties 
Ondanks de aanhoudende onzekerheid vormde het derde kwartaal een kantelpunt in de meeste markten. Bekaerts 
geconsolideerde omzet nam +24% toe in vergelijking met het zwakke tweede kwartaal van 2020 en de 
verkoopvolumes lagen amper -2% onder het niveau van het derde kwartaal van 2019. De geconsolideerde omzet 
over de eerste negen maanden van 2020 was gevoelig lager dan in dezelfde periode vorig jaar (-14% aan 
constante wisselkoersen) door de heftige impact van de Covid-19-pandemie in de eerste helft van 2020. 

De externe ontwikkelingen in de drie maanden van juli tot en met september waren: 

• Een significant vraagherstel in bandenmarkten 
• De positieve omzetevolutie in verschillende markten in Latijns-Amerika, China, India en EMEA 
• Zeer ongunstige wisselkoersbewegingen 

Bekaerts acties in het derde kwartaal richtten zich op: 

• Blijvende versterking van de beschermende maatregelen om de impact van de Covid-19-pandemie op de 
gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en hun families te beperken 

• Alert supply chain management doorheen de waardeketen om continuïteit van bevoorrading te garanderen aan 
onze klanten 

• Het verder verbeteren van de product- en businessmix in lijn met onze strategie om de businessportfolio te 
versterken 

• Blijvend strikte controle op het werkkapitaal en de investeringsuitgaven om de schuldgraad af te bouwen 
• Verdere mitigerende en structurele maatregelen om de financiële performantie van de Groep te verbeteren 
• Na balansdatum: de succesvolle uitgifte van een obligatielening van € 200 miljoen op 7 jaar 

 

Vooruitzichten 
De structurele verbeteringsacties die we sinds eind 2019 hebben doorgevoerd en onze alerte respons op Covid-19 
hebben hun doeltreffendheid aangetoond in het versterken van Bekaerts veerkracht.  

Terwijl de Covid-19-pandemie een hoog niveau van onzekerheid blijft creëren, zullen het vraagherstel in de meeste 
van onze markten en de blijvende voordelen van structurele verbeteringsacties ons in staat stellen om de 
prestaties in de tweede helft van 2020 te verbeteren. 

Ondanks een lagere algemene omzet dan vorig jaar verwachten we dat de onderliggende EBIT voor het boekjaar 
2020 die van het jaar 2019 bij benadering zal evenaren, resulterend in een verbeterde onderliggende EBIT-marge. 

Gedreven door sterke cashgeneratie en gedisciplineerd werkkapitaal- en schuldbeheer hebben we onze 
schuldgraad onder 2 gebracht aan het einde van het derde kwartaal en zullen we dit niveau van nettoschuld op 
onderliggende EBITDA - vroeger dan voorzien - als doel aanhouden voor jaareinde 2020. 

http://www.bekaert.com/
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Geconsolideerde en gezamenlijke omzet in de eerste negen maanden van 2020 – in miljoen € 

Geconsolideerde omzet 2019 2020 Aandeel Verschil1 Organisch FX 
Rubberversterking 1 494 1 146 42% -23% -22% -1% 
Staaldraadtoepassingen 1 108 982 36% -11% -7% -5% 
Specialty Businesses 311 288 11% -7% -6% -1% 
BBRG 365 330 12% -10% -7% -3% 
Groep 15 9 - - - - 
Totaal 3 293 2 755 100% -16% -14% -3% 
 
Gezamenlijke omzet2 2019 2020 Aandeel Verschil1 Organisch FX  
Rubberversterking 1 625 1 236 38% -24% -21% -3% 
Staaldraadtoepassingen 1 608 1 385 43% -14% -4% -10% 
Specialty Businesses 311 288 9% -7% -6% -1% 
BBRG 365 330 10% -10% -7% -3% 
Groep 3 - - - - - 
Totaal 3 911 3 239 100% -17% -11% -6% 

 

Kwartaalevolutie 2020 – in miljoen € 

Geconsolideerde omzet  K1 K2 K3 K3:K2 K3 j-o-j3 
Rubberversterking 417 292 437 +50% -9% 
Staaldraadtoepassingen 345 294 342 +16% -4% 
Specialty Businesses 98 87 103 +18% -5% 
BBRG 115 114 101 -11% -18% 
Groep 2 6 1 - - 
Totaal 977 793 985 +24% -8% 
 
Gezamenlijke omzet2 K1 K2 K3 K3:K2 K3 j-o-j3 
Rubberversterking 451 308 476 +55% -9% 
Staaldraadtoepassingen 490 402 493 +23% -8% 
Specialty Businesses 98 87 103 +18% -5% 
BBRG 115 114 101 -11% -18% 
Totaal 1 154 911 1 174 +29% -9% 

                                                      
1 Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers van de eerste negen maanden van 2019, tenzij anders vermeld.  
2 De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door de joint 

ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen. 
3 K3 jaar-op-jaar: derde kwartaal 2020 tegenover derde kwartaal 2019. 
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Segmentrapportering 

Rubberversterking: sterk, progressief herstel in het derde kwartaal 

Hoewel stevig aangetast door de impact van de Covid-19-pandemie in de eerste helft van het jaar, rapporteerde 
Bekaerts rubberversterkingsbusiness een sterker dan verwacht herstel in het derde kwartaal (omzet +50% hoger 
dan in het tweede kwartaal). De verkoopvolumes van het derde kwartaal lagen amper onder het niveau van 
hetzelfde kwartaal vorig jaar (-1,6%) dankzij de sterke vraag in Azië en een progressief herstel tot vrij normale 
niveaus in EMEA. 

Over de eerste negen maanden van het jaar rapporteerde de business unit een omzetdaling van -23,3% 
vergeleken met 2019. Deze daling was afkomstig van lagere volumes (-17,4%), ongunstige 
wisselkoersbewegingen (-1,3%), en verrekende walsdraadprijswijzigingen en andere prijsmixeffecten (-4,6%). 

De business unit verwacht een verdere omzetstijging in het laatste kwartaal van het jaar, gedreven door de sterke 
vraag vanuit de bandenmarkten.  

Staaldraadtoepassingen: aanhoudend goede vraag uit Europa en heropleving in Latijns-Amerika 

In de periode juli-september 2020 tekende de business unit staaldraadtoepassingen +2,8% organische groei op, 
gedreven door hogere volumes vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar (+1,2%) en een positieve impact van 
verrekende walsdraadprijswijzigingen en andere mixeffecten (+1,6%). Deze groei werd meer dan tenietgedaan 
door zeer ongunstige wisselkoerseffecten in de loop van het derde kwartaal (-6,9%). De omzet bleef solide in 
EMEA en China, en veerde stevig op in Latijns-Amerika.  

De ommekeer in het derde kwartaal kon de stevige krimp van de eerste jaarhelft niet compenseren. In de eerste 
negen maanden van het jaar rapporteerde de business unit een omzetdaling van -11,4% vergeleken met dezelfde 
periode in 2019, gedreven door ongunstige wisselkoersbewegingen (-4,5%) en een organische 
volumedaling (-6,9%). 

We verwachten dat de omzet van staaldraadtoepassingen solide zal blijven in het laatste kwartaal van 2020 
ondanks de gebruikelijke seizoenseffecten. 

Specialty Businesses: geen grote veranderingen in vraagomstandigheden 

De business unit Specialty Businesses rapporteerde een omzetdaling van -7,3% in de eerste negen maanden van 
2020, voornamelijk gedreven door de impact van de pandemie op de vraag in de afdelingen bouwproducten en 
vezeltechnologieën. 

De vraag vanuit bouwmarkten verbeterde naar het einde van het derde kwartaal maar wordt verwacht te vertragen 
tegen jaareinde gezien de gebruikelijke seizoenseffecten. De afdeling Vezeltechnologieactiviteiten kende een 
verbeterde vraag in automobieltoepassingen en een blijvend goede vraag naar filtratieoplossingen in Azië, 
tenietgedaan door een zwakkere omzet in mature markten, voornamelijk in de ruimte- en luchtvaart. De 
combustion-activiteiten veerden op in het derde kwartaal; de zaagdraadactiviteiten bleven beperkt in omvang. We 
verwachten geen grote omwentelingen in de businesscondities in het laatste kwartaal van het jaar behalve de 
gebruikelijke seizoenseffecten. 

Bridon-Bekaert Ropes Group: lagere omzet 

Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) noteerde een omzetdaling van -9,7% vergeleken met de eerste negen 
maanden van 2019, gedreven door lagere volumes (-11,3%) en ongunstige wisselkoerseffecten (-2,7%), 
gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve impact (+4,3%) van verrekende walsdraadprijswijzigingen en een 
verbeterde businessmix. 

Een deel van de volumedaling was het gevolg van BBRG’s strategie om de aanwezigheid in segmenten met lage 
marges af te bouwen. Daarnaast trokken de zwakke vraag naar kabels in Noord-Amerika en getemperde markten 
voor A-cords de volumes omlaag in het derde kwartaal. 

We verwachten dat de omzet in het vierde kwartaal het niveau van het derde kwartaal zal benaderen. 
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Versterking van onze financiële positie en afbouw van de nettoschuld 
Op 7 oktober 2020 lanceerde Bekaert een nieuwe uitgifte van obligaties op 7 jaar voor een maximumbedrag van 
€ 200 miljoen, wat volledig werd opgehaald in een dag. De obligatielening met een jaarlijkse coupon van 2,75% 
stelt Bekaert in staat de schuldlooptijd te optimaliseren. De opbrengst van de obligatie zal gebruikt worden om een 
deel terug te betalen van de converteerbare obligatie (€ 380 miljoen) die vervalt in juni 2021. Het verschil zal 
contant betaald worden. In oktober betaalde Bekaert de EIB-lening (€ 75 miljoen) en een vervallen obligatie 
(€ 46 miljoen) contant terug. De sterke liquiditeitspositie van Bekaert stelt de onderneming in staat om de 
schuld/cash-balans van de Groep significant te verbeteren.  

De nettoschuld bedroeg € 834 miljoen op 30 september 2020, € -143 miljoen lager tegenover jaareinde 2019 
(€ 977 miljoen) en € -347 miljoen lager dan € 1 181 miljoen op 30 september 2019. De inspanningen van de 
onderneming op het werkkapitaal, de strenge discipline wat betreft investeringen in materiële vaste activa, en de 
positieve cashflowgeneratie zullen de balans blijvend helpen verbeteren. Als gevolg daarvan is de nettoschuld op 
onderliggende EBITDA onder 2,0 gezakt tegenover 2,5 aan het einde van het derde kwartaal in 2019 en 2,1 bij 
jaareinde 2019.  

Investeringen en andere informatie 

Footprint, fusies en overnames 
Bekaerts investeringen in materiële vaste activa bedroegen € 54 miljoen in de eerste negen maanden van 2020 
(tegenover € 72 miljoen in dezelfde periode vorig jaar). 

Op 28 september 2020 kondigde Bekaert aan dat het een akkoord heeft bereikt met Almasa om Proalco SAS (een 
dochteronderneming van Bekaert) te fuseren 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. 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.  

Op 4 september 2020 sloot Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) een strategisch partnerschap af met Ideol, een 
internationaal erkende leider en pionier in floating offshore wind. De samenwerking is gericht op het ontwikkelen 
van een nieuwe industrietransformerende synthetische verankeringsoplossing om tegemoet te komen aan de snel 
ontwikkelende capaciteitsuitbreidingsplannen, kostbeperkingsvereisten en lead time-verwachtingen in de floating 
offshore wind-markt. 

Tussen 1 juli 2020 en 30 september 2020 werden geen eigen aandelen verworven of aangeleverd. Als gevolg 
daarvan bezat Bekaert 3 846 325 eigen aandelen op 30 september 2020, ongewijzigd ten opzichte van 30 juni 
2020.  

https://www.bekaert.com/en/investors/financing
https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room/news/bekaert-and-almasa-seek-to-merge-steel-wire-activities-in-colombia
https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room/news/industry-leaders-sign-floating-offshore-wind-strategic-partnership-and-develop-new-product
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Financiële kalender 

Activiteitenverslag derde kwartaal 2020 20 november 2020 
De CEO en de CFO van Bekaert zullen het activiteitenverslag om 15.30 uur toelichten 
aan analisten en beleggers. Deze webcast kan live bijgewoond worden in 
luistermodus na registratie op de Bekaert website (bekaert.com/en/investors). 

20 november 2020 

Resultaten 2020 3 maart 2021 
Jaarverslag 2020 beschikbaar op bekaert.com 26 maart 2021 
Activiteitenverslag eerste kwartaal 2021 12 mei 2021 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 12 mei 2021 
Halfjaarresultaten 2021 30 juli 2021 
Activiteitenverslag derde kwartaal 2021 19 november 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 28 000 medewerkers 
tewerk, en realiseerde een gezamenlijke jaaromzet van € 5 miljard in 2019. 

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

bekaert.com 

https://bekaert.com/en/investors
http://www.bekaert.com/
https://bekaert.com/
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https://bekaert.com/
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