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Bekaert verzekert 100% hernieuwbare-energiebevoorrading in de Verenigde Staten 
Bekaert stapt in een 28 MW Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) met Origis Energy. Bekaert zal dankzij 
deze overeenkomst alle koolstofuitstoot van zijn elektrisch energieverbruik in de VS tegen 2025 compenseren.  

In lijn met de duurzaamheidsambitie van de onderneming om Carbon Net Zero te bereiken, neemt Bekaert acties om 
de uitstoot van directe en indirecte broeikasgassen stelselmatig te verminderen. Bekaert doet dat door de energie-
efficiëntie te verbeteren en het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen te verhogen. 

Investeren in hernieuwbare-energiebronnen 
Door te investeren in bijkomende hernieuwbare-energieprojecten maakt Bekaert een capaciteitstoename van groene 
energie mogelijk en kan de onderneming het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen opdrijven. Bekaert heeft 
nu een Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) ondertekend met Origis Energy om elektriciteit af te nemen van 
een 27,7 MW zonnepark in Texas (VS). Origis Energy, een grote ontwikkelaar van zonneparken uit Miami (Florida, 
VS), zal het park ontwikkelen, bouwen en beheren. Het zonnepark zal naar verwachting operationeel zijn tegen 
jaareinde 2024. 
Dit is Bekaerts tweede VPPA in de Verenigde Staten en volgt op de 35 MW VPPA ondertekend in 2019. De 
onderneming verwacht dat deze twee hernieuwbare-energievoorzieningen de volledige CO2-uitstoot van elektriciteit 
verbruikt door Bekaerts vestigingen in de VS zullen compenseren. Dat is een grote stap richting Bekaerts Carbon 
Net Zero-ambitie.  
“We maken aanzienlijke progressie in de implementatie van onze duurzaamheidsstrategie,” stelt Oswald Schmid, 
CEO. “Dit houdt transformationele verbeteringen in aan de businessportfolio, duidelijke vooruitgang in onze 
gezondheids- en veiligheidsprestaties, het actieve engagement van onze medewerkers en businesspartners 
doorheen de waardeketen, het verantwoord gebruik van materialen en energie, en veel meer. Door zelf actief te 
investeren in hernieuwbare-energiefaciliteiten dragen we bij aan de uitbreiding van de capaciteit, het behalen van 
onze doelstellingen, en het versnellen van de energietransitie die nodig is om de klimaatverandering en de effecten 
ervan te verminderen.” 

Over Bekaert 
Bekaert (bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. We streven ernaar de 
voorkeursleverancier te zijn voor onze producten 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 
dan27 000 medewerkers tewerk, en realiseerde een gezamenlijke jaaromzet van € 5,9 miljard in 2021. 

Over Origis Energy  
Origis Energy brengt schone en kostefficiënte zonne-energie- en energieopslagoplossingen binnen het bereik van klanten uit de  
nutsvoorzienings-, commerciële en industriële, en openbare sectoren. Het team van Origis heeft de belangen behartigd van alle 
stakeholders in 170 projecten wereldwijd voor een totaal van 5 GW ontwikkelde zonne-energie en energieopslagcapaciteit. 
Gevestigd in Miami (Florida, VS) levert Origis Energy uitmuntendheid in zonne-energie en energieopslagontwikkeling, -financiering, 
-engineering, -aankoop, -constructie, -exploitatie, -onderhoud en -beheer voor investeerders en consumenten van schone energie 
in de VS.  

Recente publicaties 
Recente publicaties over Bekaerts investeringen in hernieuwbare energiebronnen: 
31 maart 2022  Bekaert Breaks Ground for Spain's Largest Solar Power Project with On-site Power Consumption  
8 juli 2020  Bekaert to source 55 per cent of US electricity needs from renewable energy  
7 januari 2020  Solar energy for Bridon-Bekaert Ropes Group plant in Aalter (Belgium)  

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. 
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