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Bekaert zal verwachtingen gevoelig overtreffen 

Op basis van voorlopige en niet-geauditeerde cijfers verwacht Bekaert op 30 juli 2021 sterke halfjaarresultaten voor 
te leggen, fors boven het niveau van vorige verslagperiodes en van de winstverwachtingen in de consensus. 

Bekaerts voorlopige en niet-geauditeerde cijfers voor de eerste jaarhelft van 2021 wijzen op: 

• € 2,3 miljard geconsolideerde omzet, een stijging met 30% vergeleken met H1 2020 en hersteld naar pre-
Covid-niveaus  

• onderliggende EBIT van € 285 miljoen, een verdrievoudiging van H1 2020 
• onderliggende EBIT-marge op omzet van ongeveer 12%, hetzij ~7 procentpunt hoger dan H1 2020 
• onderliggende EBITDA-marge op omzet van ongeveer 16%, hetzij ~5 procentpunt hoger dan H1 2020 
• verdere afbouw van de schuldgraad: nettoschuld op onderliggende EBITDA van ~0,70 

 

Het margeniveau werd in de eerste jaarhelft van 2021 ondersteund door: 

• sterk volumeherstel naar pre-Covid-niveaus 
• structurele verbeteringen met blijvende effecten op de businessportfolio en de prestaties van Bekaert  
• zeer hoge positieve voorraadwaarderingsimpact gedreven door prijsstijgingen van grondstoffen  

 

Voorlopige vooruitzichten voor de tweede jaarhelft van 2021: 

We verwachten voor de tweede jaarhelft een solide vraag in de meeste markten, maar houden rekening met de 
gebruikelijke seizoenseffecten en blijven behoedzaam met betrekking tot onderbrekingen in de toeleveringsketen en 
andere uitdagingen ten gevolge van de Covid-19 pandemie. We gaan uit van een veel lagere voorraadwaarderings-
impact in de tweede jaarhelft door een vermoedelijke stabilisatietrend in grondstofprijzen. De onderliggende EBIT 
van de tweede jaarhelft zal bijgevolg lager zijn dan de eerste jaarhelft van 2021, en naar verwachting de tweede 
jaarhelft van vorig jaar evenaren. 

De volledige publicatie van de finale resultaten voor de eerste jaarhelft en meer gedetailleerde vooruitzichten voor 
het boekjaar 2021 zullen worden aangekondigd en toegelicht op 30 juli 2021.   

 

Publicatiekalender volledige en finale financiële resultaten eerste jaarhelft 2021: 30 juli 2021 
• 07u00: persbericht met volledige en finale set van halfjaarresultaten 2021 
• 10u30: virtuele persconferentie door de CEO en CFO van Bekaert 
• 14u00: virtuele analistenconferentie geleid door de CEO en CFO van Bekaert – toegankelijk voor het brede 

publiek in luistermodus (live-replay) via de Bekaert website (Bekaert.com/en/investors) 

   

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. 

https://www.bekaert.com/en/bekaert-events/investors/2021/half-year-results
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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. 

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