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AGRO en Bekaert richten joint venture op in Colombia
AGRO, wereldleider in de productie van verenkernen van hoge kwaliteit, en Bekaert, wereldmarkt- en
technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen, slaan de handen in elkaar om hoogwaardige
staaldraad verensystemen voor matraskernen te ontwikkelen en te produceren.
AGRO en Bekaert richtten de AGRO-Bekaert joint venture op in december 2019 om samen superieure
waardetoevoegende oplossingen voor matrasproducenten en meubelbekleders in Colombia, Centraal-Amerika en
de Caraïben te ontwikkelen, produceren en promoten. Ervaring en expertise komen samen in een gloednieuwe
productiesite in Barranquilla, Colombia, om deze ambitie waar te maken.
Waar Bekaert staaldraadtechnologie en regionale marktkennis bijdraagt, zorgt AGRO voor staalverentechnologie
en sectorale marktknowhow.
AGRO-Bekaert Colombia SAS werkt aan het ontwikkelen van klantenrelaties, het aanwerven en trainen van het
team in Colombia, en het uitrusten van de nieuwe fabriek zodat de productieactiviteiten kunnen opstarten in het
tweede kwartaal. De aandeelhouders in de joint venture zijn AGRO Holding (50%) en Bekaert Ideal Holding (50%)
dat ook volledige en meerderheidsbelangen heeft in IdealAlambrec (Ecuador), BIA Alambres (Costa Rica), Vicson
(Venezuela) en Proalco (Colombia).
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Bekaert • Katelijn Bohez • T +32 56 76 66 10 10 • bekaert.com
AGRO • Verena Dimper • T +49 5472 9420-225 • agro.eu
AGRO-Bekaert Colombia • Juan Fajardo • T +57 (3) 176 577 666 • agro-bekaert.com

AGRO (agro.eu) is een van de wereldleiders in de productie van verenkernen van hoge kwaliteit voor de matrassenen meubelbekledingsindustrie. Als specialist met meer dan 70 jaar ervaring biedt AGRO zijn klanten wereldwijd
technisch gesofisticeerde, gepersonaliseerde en duurzame producten van de hoogste kwaliteit die geproduceerd zijn
met state-of-the-arttechnologie. De AGRO Group heeft 750 werknemers in zijn locaties in Duitsland (hoofdkantoren),
Polen en de Verenigde Staten van Amerika en produceert jaarlijks meer dan 12 miljoen verenkernen.
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 29 000 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.
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