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Activiteitenverslag eerste kwartaal 2022 
 

Bekaert realiseert sterke omzetgroei in uitdagende omgeving 

Hoofdpunten, marktontwikkelingen en acties in het eerste kwartaal van 2022 

Hoofdpunten 

• Geconsolideerde omzet van € 1 386 miljoen (+23%1) en gezamenlijke omzet van € 1 659 miljoen (+24%1) 
• Sterke omzetgroei in alle vier de business units op lagere volumes in verschillende businessactiviteiten  
• Aangehouden prijszettingsdiscipline in een inflatoire omgeving en positieve prijsmixeffecten dankzij een 

structureel verbeterde businessportfolio 

Marktontwikkelingen 

• Sterk momentum in Europese en Noord-Amerikaanse markten; herstel in activiteitsniveau na een zachtere 
kwartaalstart in Latijns-Amerika; bedrukte vraag in China door strikte Covid-19-lockdownmaatregelen  

• Acceleratie van deglobalisering. Dit is het gevolg van blijvende onderbrekingen in de wereldwijde 
toeleveringsketen als gevolg van grondstoftekorten en transportknelpunten 

• Aanhoudend hoge grondstoffenprijzen en sterk toegenomen kostinflatie van transport en energie 

Prioriteiten en acties 
Terwijl de globale macro-omgeving onstabiel blijft door de ontwikkelingen in Oekraïne, de heropflakkering van de 
Covid-19-pandemie in China, de problemen in de toeleveringsketen en de kostinflatie, blijft Bekaert zijn transforma-
tieagenda aan een hoog tempo doorvoeren. Onze acties in het eerste kwartaal waren specifiek gericht op: 

• Het volop benutten van onze globale footprint en lokale diensten en aankoopkanalen waardoor we goed 
gepositioneerd zijn om de huidige deglobaliseringstrends aan te pakken  

• Het verder creëren van flexibel supply chain-beheer dat ons heeft toegelaten om: 
o Continuïteit in leveringen te garanderen aan onze klanten 
o De aankoopkanalen bij te sturen die werden geraakt door de situatie in Oekraïne 

• Sterke prijszettingsdiscipline en -uitvoering die de algemene kostinflatie duidelijk compenseerde 
• Het benutten van kansen die ontstaan uit duurzaamheids- en innovatietrends: 

o Sterke groei in koolstofarme betonversterkingsoplossingen 
o Het succesvol binnenhalen van projecten in offshore energie-aanbestedingen, vooruitgang in het 

uitbouwen van een leidende innovatiepositie in waterstofelectrolysetechnologieën, en andere product- en 
dienstenoplossingen die de energietransitie ondersteunen 

• Aanhoudende focus op het beschermen van de gezondheid & veiligheid en het welzijn van onze medewerkers 
en hun families 

 

Vooruitzichten 
Hoewel de vooruitzichten voor 2022 bijzonder volatiel blijven, verwachten we dat de huidige organische omzetgroei 
het hele jaar zal aanhouden.  
Ondanks de algemene toenemende onzekerheid en hoge kostinflatie, blijven onze ambities op gebied van 
winstgevendheid voor de middellange termijn (2022-2026) ongewijzigd.  

 
1 Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. De cijfers in dit persbericht zijn voorlopig en niet geauditeerd. 
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Omzet2 
Bekaert behaalde +19% geconsolideerde organische omzetgroei in het eerste kwartaal van 2022. De organische 
groei was het gevolg van businessmixverbeteringen en verrekende walsdraadprijswijzigingen en andere kostinflatie 
(+27% samen), getemperd door lagere volumes (-8%). Gunstige wisselkoersbewegingen voegden +4% toe aan de 
omzet die € 1 386 miljoen bereikte, € +258 miljoen (+23%) hoger dan in het eerste kwartaal van 2021.  

De organische omzetgroei van Bekaerts joint ventures in Brazilië (+19%) en de sterke herwaardering van de 
Braziliaanse real (+12%) leidden tot +31% omzetgroei. Inclusief joint ventures bedroeg de gezamenlijke3 
organische omzetgroei +19%. Gunstige wisselkoersbewegingen voegden +5% toe aan de omzet die 
€ 1 659 miljoen bereikte (€ +320 miljoen hoger of +24% tegenover dezelfde periode vorig jaar). 

Geconsolideerde en gezamenlijke omzet in het eerste kwartaal van 2022 – in miljoen € 

Geconsolideerde omzet 2021 2022 Aandeel Herwerkt4 Verschil2 Organisch FX 
Rubberversterking 497 535 38% +14% +8% +3% +5% 
Staaldraadtoepassingen 411 530 38% +29% +29% +26% +3% 
Specialty Businesses 103 189 14% +44% +83% +79% +3% 
BBRG 116 124 9% +7% +7% +3% +5% 
Groep 1 9 1% - - - - 
Totaal 1 128 1 386 100% +23% +23% +19% +4% 
 
Gezamenlijke omzet3 2021 2022 Aandeel Herwerkt4 Verschil2 Organisch FX  
Rubberversterking 533 598 36% +18% +12% +7% +5% 
Staaldraadtoepassingen 586 745 45% +27% +27% +22% +6% 
Specialty Businesses 103 189 11% +44% +83% +79% +3% 
BBRG 116 124 8% +7% +7% +3% +5% 
Groep 1 4 - - - - - 
Totaal 1 339 1 659 100% +24% +24% +19% +5% 
 

  

 
2 Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 tenzij anders aangegeven. De cijfers in dit persbericht zijn voorlopig en 

niet geauditeerd.  
3 De gezamenlijke omzet is de omzet gerealiseerd door de geconsolideerde ondernemingen plus 100% van de omzet gerealiseerd door joint  

ventures en geassocieerde ondernemingen na eliminatie van onderlinge verkopen. 
4 Pro forma herwerking van het jaar-op-jaar verschil van kwartaal 1 (K1): de slangendraad- en transportband (STB)-activiteiten werden op  

1 januari 2022 verschoven van de divisie Rubberversterking naar de divisie Specialty Businesses. De 2021 K1-omzet in de bovenstaande 
tabel is niet herwerkt. Gebaseerd op een pro forma herwerking exclusief STB-effect is het verschil voor Rubberversterking ongeveer +14% in 
geconsolideerde omzet (+18% gezamenlijk) en het verschil in Specialty Businesses ongeveer +44%. STB genereerde € 115 miljoen omzet in 
het volledige boekjaar 2021. 
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Omzet per segment 5 

Rubberversterking: goede vraag in alle regio’s behalve China 
Geconsolideerde omzet aan derden 

Bekaerts Rubberversterkingsbusiness behaalde € 535 miljoen in geconsolideerde omzet aan derden, 
+7,6%* hoger dan vorig jaar. De organische groei bedroeg +2.8% en werd behaald door positieve prijsmixeffecten 
(+20,7%) inclusief de impact van verrekende grondstofprijzen en andere kostinflatie, getemperd door lagere 
volumes (-17,9%). Gunstige wisselkoersbewegingen voegden +4,8% aan de omzet.  

* Gebaseerd op een pro forma-herwerking van K1 2021 voor de STB (slangendraad en transportband)-activiteiten, die vanaf 1 
januari 2022 ondergebracht werden in de business unit Specialty Businesses, bedroeg de omzetgroei voor de business unit 
Rubberversterking zonder het STB-effect ongeveer +14% en de volumeafname ongeveer -13%. 

De verkoopcijfers waren sterk in EMEA en Noord-Amerika, waar nagenoeg de volledige capaciteit werd gebruikt. 
De vraag in China was beduidend lager door het gezamenlijke effect van exportbeperkingen, de lage binnenlandse 
niveaus van businessactiviteiten tijdens de Olympische Winterspelen, Chinees nieuwjaar, en de strikte lockdowns 
sinds maart.  

De markomstandigheden in China blijven onzeker en zijn afhankelijk van de verdere evoluties van de Covid-19-
pandemie en de impact van de isolatiemaatregelen op de vraag en de toeleveringsketen. De omzet in de rest van 
de wereld wordt verwacht op hoog niveau te blijven. 

Gezamenlijke omzet en joint venture performantie 
De Rubberversterkingsjointventure in Brazilië rapporteerde +75,0% omzetgroei en behaalde € 63 miljoen in omzet. 
De organische groei bedroeg +62,6% en de herwaardering van de Braziliaanse real voegde +12,4% toe. Inclusief 
joint ventures nam de gezamenlijke omzet van de business unit toe met +12,1% tot € 598 miljoen. (Ongeveer +18% 
vergeleken met de herwekte cijfers voor K1 2021 exclusief STB-omzet.) 

 

Staaldraadtoepassingen: solide omzetgroei in EMEA en Noord-Amerika 
Geconsolideerde omzet aan derden 

Staaldraadtoepassingen leverde solide omzetgroei in het eerste kwartaal (+29,0% vergeleken met K1 vorig jaar). 
De organische groei (+26,4%) werd gestuwd door positieve prijsmixeffecten (+33,3%) inclusief de impact van 
verrekende grondstofprijzen en andere kostinflatie die het effect van lagere volumes (-6,9%) gedeeltelijk 
compenseerden. Gunstige wisselkoersbewegingen voegden +2,6% toe aan de omzet die € 530 miljoen bereikte. 

Na een aarzelende jaarstart steeg de vraag in alle regio’s behalve China waar het niveau van businessactiviteit 
beïnvloed werd door de Covid-lockdownmaatregelen, de Olympische Winterspelen en de vakantieperiode tijdens 
Chinees nieuwjaar.  

We verwachten dat de vraag in EMEA en Noord-Amerika sterk blijft en meer volatiel kan worden in Latijns-Amerika 
waar we uitgaan van een daling in publieke investeringen en steunmaatregelen ten gunste van bouw- en 
infrastructuurmarkten. 

Gezamenlijke omzet en joint venture performantie 
De Staaldraadtoepassingsjointventure in Brazilië rapporteerde +22,3% omzetgroei en genereerde € 214 miljoen in 
omzet. De organische groei was +10,0% en de herwaardering van de Braziliaanse real voegde +12,4% toe. 
Inclusief joint ventures steeg de gezamenlijke omzet van de business unit met +27,1% tot € 745 miljoen.   

 
5 Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers van het eerste kwartaal (K1) van 2021. 
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Specialty Businesses: sterke groei in alle subsegmenten 
Specialty Businesses rapporteerde een omzetgroei van +82,6% tot € 189 miljoen, gedreven door sterke organische 
groei (+79,3%) en positieve wisselkoerseffecten (+3,4%). De organische groei was afkomstig uit hogere volumes, 
de integratie van de slangendraad- en transportband (STB)-activiteiten*, en het gezamenlijke effect van 
businessmixverbeteringen en verrekende kostinflatie. 

* De jaar-op-jaar groei-indicatoren zijn significant beïnvloed door de verhuis van de STB-activiteiten van de business unit 
Rubberversterking naar de business unit Specialty Businesses vanaf 1 januari 2022. Gebaseerd op een pro forma-herwerking 
van K1 2021 bedroeg de omzetgroei van Specialty Businesses zonder het STB-effect ongeveer +44%. 

Alle vier de subsegmenten rapporteerden sterke dubbelcijferige groei op hogere volumes, een solide businessmix 
en goede prijszettingsdiscipline. Bouwproducten noteerde robuuste groei in alle regio’s, vooral in staalvezels voor 
ondergrondse betonversterkingstoepassingen. Vezeltechnologieën behaalde verdere groei in geavanceerde 
filtratie, halfgeleider- en groene-energiemarkten, die het vraageffect van onderbrekingen in de toeleveringsketen in 
automobielmarkten en de impact van de Covid-lockdowns in China meer dan compenseerden. 
Verbrandingstechnologieën zag toenemende vraag naar milieuvriendelijke branders en warmtewisselaars. STB 
rapporteerde sterke volume- en omzetgroei in zowel de slangendraad- als transportbandactiviteiten die machine- 
en mijnbouwmarkten bedienen.  

De business unit verwacht een aanhoudend sterke omzet en focust op het benutten van de kansen die ontstaan uit 
de technologieshift naar decarbonisatie die verder groeipotentieel biedt voor Dramix® staalvezels voor 
betonversterking, waterstofelectrolysetechnologieën en energie-efficiënte verbrandingstechnologieën.  

Bridon-Bekaert Ropes Group: goede omzetgroei en gevulde orderboeken 
Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) tekende +7,1% omzetgroei op tot € 124 miljoen. Gunstige 
wisselkoersbewegingen droegen +4,6% bij en de organische groei voegde +2,5% toe aan de omzet. Deze 
organische groei was afkomstig uit positieve prijsmixeffecten inclusief de impact van verrekende kostinflatie 
(+15,6%) die de volumedaling (-13,1%) meer dan compenseerden. 

Omzet in de kabelbusiness herstelde in maart na een zwakke februarimaand. De orderboeken blijven goed gevuld, 
met name in de VS waar de huidige capaciteitsuitbreidingen zullen leiden tot hogere volumes vanaf het tweede 
kwartaal. 

De A-Cords-business rapporteerde sterke omzetgroei gedreven door positieve prijsmixeffecten en gunstige 
wisselkoersen. De jaar-op-jaar volumegroei was vlak door de Covid-lockdowns in China die de liftbusiness in het 
land tijdelijk hebben aangetast. We verwachten herstel in deze markt in de loop van het tweede kwartaal.  

Overige informatie 
Inkoop eigen aandelen 
Bekaert zal starten met de tweede tranche van het inkoopprogramma voor eigen aandelen dat op 25 februari 2022 
werd aangekondigd voor een totaalbedrag van maximaal € 120 miljoen. Deze tranche houdt een 
maximumconsideratie in tot € 30 miljoen volgens de voorwaarden goedgekeurd door Bekaerts Buitengewone 
Algemene Vergadering van 13 mei 2020. De start van deze tweede schijf zal vandaag in een apart persbericht 
aangekondigd worden. 

Eigen aandelen 
Op 31 december 2021 bezat Bekaert 3 145 446 eigen aandelen. Tussen 31 december 2021 en 31 maart 2022 
werden in totaal 308 567 aandelen overgedragen (i) aan (voormalige) medewerkers voor het uitoefenen van 
aandelenopties in het kader van SOP 2010-2014 en SOP 2015-2017, (ii) aan leden van het Bekaert Group 
Executive in het kader van het Bekaert Personal Shareholding Requirement Plan, en (iii) aan medewerkers voor 
het toekennen van performance share units in het kader van het Bekaert Performance Share Plan. In dezelfde 
periode kocht Bekaert 256 771 aandelen in naar aanleiding van het aankoopprogramma voor eigen aandelen 
(aangekondigd op 25 februari 2022). Inclusief de transacties die vallen onder het liquiditeitscontract met Kepler 
Cheuvreux bezat Bekaert 3 109 196 eigen aandelen op 31 maart 2022.  
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Financiële kalender 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hybride meeting) 11 mei 2022 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 11 mei 2022 om 10.30 
uur en is een hybride meeting (live + virtueel). Aandeelhouders die zich geregistreerd 
hebben om deel te nemen aan de virtuele meeting zullen online kunnen deelnemen en 
stemmen. De opname wordt achteraf gepubliceerd op de Bekaert-website (bekaert.com).  

11  mei 2022 

Dividend ex-date 12  mei 2022 
Registratiedatum dividend 13 mei 2022 
Betaalbaarstelling dividend 16 mei 2022 
2022 halfjaarresultaten 29 juli 2022 
Activiteitenverslag derde kwartaal 2022 18 november 2022 
 

 

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 € 5,9 miljard in 2021. 

Investor Relations 
Elizabeth O’Reilly 
Telefoon: +32 56 76 61 00 - E-mail: elizabeth.oreilly@bekaert.com 

Persrelaties 
Katelijn Bohez 
Telefoon: +32 56 76 66 10 - E-mail: katelijn.bohez@bekaert.com 

bekaert.com 
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