
KEMET houdt Grand Opening voor nieuwe productievestiging in Macedonië 

GREENVILLE, South Carolina, 19 oktober 2012 /PRNewswire/ -- KEMET Corporation (NYSE: KEM), een 
toonaangevende fabrikant van tantaal, meervoudig gelaagde keramiek, massief aluminium, plastic folie, 
papier en elektrolytische condensatoren, kondigde vandaag de opening van haar nieuwe foliefaciliteit aan 
in Skopje, Republiek Macedonië. 

Voor de weergave van het multimediamateriaal dat bij dit bericht hoort, klikt u op: 
http://www.multivu.com/mnr/57221-kemet-grand-opening-new-film-facility-skopje-republic-macedonia 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121018/MM95247) 

KEMET legde de funderingen voor deze faciliteit in augustus 2011, als onderdeel van de herstructurering 
van de folie- en elektrolytische activiteiten van het bedrijf. De faciliteit zal een aanzienlijke kostenreductie 
mogelijk maken, terwijl de totale productiecapaciteit verhoogd wordt.  

"De openingsceremonie van vandaag voor deze state-of-the-art productievestiging markeert een 
belangrijke mijlpaal in de herstructurering van onze folie- en elektrolytische activiteiten," aldus Per Loof, 
Chief Executive Officer van KEMET. "Deze faciliteit toont onze vastberadenheid in het leveren van 
hoogwaardige componenten aan de markt en tegelijkertijd onze toewijding aan onze aandeelhouders om 
te werken binnen een kostenstructuur die ons in staat stelt om winstgevend te zijn," vervolgde Loof. 

Onder de deelnemers aan de openingsceremonie, die plaatsvond op de KEMET Electronics Macedonia-
vestiging om 13:00 uur CET, bevonden zich vooraanstaande personen als Paul Wohlers, de 
ambassadeur van de Verenigde Staten in de Republiek Macedonië, Nikola Gruevski, minister-president 
van de Republiek Macedonië, Vladimir Peshevski, vice-eerste minister van Economische Zaken, en 
Zoran Stavreski, vice-minister-president en minister van Financiën. Ambassadeur Wohlers, minister-
president Gruevski en vice-eerste minister Peshevski spraken de gasten toe en voegden zich bij dhr. Loof 
voor het doorknippen van het ceremoniële lint. 

"We zouden niet nog enthousiaster kunnen zijn over de mogelijkheden die deze fabriek zal bieden aan 
onze folieactiviteiten. De mensen van Macedonië hebben enorme steun geboden en bewezen een echte 
partner in dit streven te zijn," verklaarde Chuck Meeks, KEMET's Executive Vice President, Ceramic, Film 
& Electrolytic Business Group.  

De nieuwe foliefabriek van KEMET Electronics Macedonia is een 11.200 vierkante meter tellende faciliteit 
met 8.600 vierkante meter productieruimte, 2.000 vierkante meter administratieve ruimte en 600 vierkante 
meter utiliteitsruimte. De bouw van de faciliteit werd voltooid in augustus 2012 met een totale investering 
van KEMET voor een bedrag van €15 miljoen. 

Over KEMET  
KEMET's gewone aandelen staan genoteerd aan de NYSE onder het symbool "KEM". Gebruikers 
kunnen zich in het gedeelte Investeerdersrelaties van onze website op http://ir.kemet.com/ abonneren op 
persberichten van KEMET en aanvullende informatie over ons bedrijf vinden. KEMET zorgt voor 
dienstverlening en kwaliteit van wereldklasse om toonaangevende, hoogwaardige capaciteitsoplossingen 
te leveren aan haar klanten over de hele wereld en biedt 's werelds meest complete lijn van 
oppervlaktebewerkings- en through-hole condensatortechnologieën voor tantaal, keramiek, folie, 
aluminium, elektrolytische bewerkingen en papierdiëlektrica. Aanvullende informatie over KEMET is te 
vinden op http://www.kemet.com. 

Waarschuwende verklaring over vooruitziende uitspraken  
Bepaalde verklaringen in dit persbericht bevatten vooruitziende uitspraken in de zin van de federale 
effectenwetgeving over de financiële toestand en de resultaten van de activiteiten van KEMET 
Corporation (het "Bedrijf") die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen en ramingen van 

http://www.kemet.com/
http://www.multivu.com/mnr/57221-kemet-grand-opening-new-film-facility-skopje-republic-macedonia
http://photos.prnewswire.com/prnh/20121018/MM95247
http://ir.kemet.com/
http://www.kemet.com/


het management over de markten waarin het Bedrijf actief is, alsook de overtuigingen en aannames van 
het management. Woorden zoals "verwacht", "anticipeert", "gelooft", "schat", variaties van deze woorden 
en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om dergelijke vooruitziende uitspraken aan te duiden. 
Deze uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en houden bepaalde risico's, 
onzekerheden en aannames in die moeilijk zijn te voorspellen. Daarom kunnen de eigenlijke resultaten 
aanzienlijk verschillen van wat wordt uitgedrukt of voorspeld in of geïmpliceerd door dergelijke 
vooruitziende uitspraken. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze 
vooruitziende uitspraken, die slechts het oordeel van het management weerspiegelen op de datum van 
dit persbericht. Het bedrijf verplicht zich niet om deze vooruitziende uitspraken publiekelijk te actualiseren 
om nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te reflecteren. 

Bepaalde risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke uitkomst en resultaten 
wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn uitgedrukt in of geïmpliceerd door deze vooruitziende 
uitspraken, staan beschreven in de rapporten en archiveringen van het Bedrijf bij de Securities & 
Exchange Commission. 
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