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PERSBERICHT  

 
VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

COIL KRIJGT DE NAAM « UNITED ANODISERS » 
 
Brussel, 12 augustus 2009 - 17h45 - COIL, wereldleider op het gebied van anodisatie van aluminium, 
heeft zijn aandeelhouders bijeengebracht voor een Bijzonder Algemene Vergadering op 11 augustus 
2009. Bij die gelegenheid is de wijziging van de maatschappelijke benaming goedgekeurd, net als alle 
andere resoluties die waren voorgesteld. 
 
De bijzonder algemene aandeelhoudersvergadering, onder voorzitterschap van  Finance & Management 
International (vertegenwoordigd door Timothy Hutton), voldeed aan de voorwaarden van quorum en 
meerderheid die vereist zijn voor een buitengewone algemene vergadering. Ze keurde met ruime 
meerderheid de voorgestelde resoluties voor, met name: 
 
- De wijziging, met onmiddellijke ingang, van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in 

« United Anodisers »; deze nieuwe benaming, die commercieel al gebruikt wordt sinds 2007, geeft 
de Groep, zoals wenselijk was, een naam die in lijn ligt met zijn roeping, zijn profiel en zijn ambities.. 

 
- De verlenging van de bevoegdheid voor de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen van de 

Vennootschap en de mogelijkheid tot annulering van de aandelen die in het kader van dat 
programma zijn verworven. 

 
- Het opzetten van aandelenoptieplan dat uitsluitend voorbehouden is voor werknemers van de 

vennootschap, met de uitgifte van 52.917 inschrijvingsrechten, die aan de begunstigde ervan de 
mogelijkheid bieden om per recht één aandeel te verwerven. 

 
- De verhoging van het kapitaal met opheffing van het bevoorrechte inschrijvingsrecht, zoals beslist in 

2006, door de creatie van 88.196 nieuwe aandelen, onderschreven en integraal volstort door 
Keenexcess Limited, wat de realisatie moet mogelijk maken van het plan om het management te 
betrekken in het kapitaal van de vennootschap. 
Het maatschappelijk kapitaal van de Groep wordt daardoor gebracht op 1.710.994 gewone aandelen 
, volledig volstort, en het bedraagt dus 5.257.613,80 euro. 
Deze kapitaalsverhoging is een teken van vertrouwen in de toekomst van de Groep en maakt het 
mogelijk de eigen middelen van de groep te versterken ; ze vereist nochtans een bijkomende 
provisie ten laste van de exploitatierekening 2008 voor een bedrag van 288K€ . Op 30 juni 2009 zal 
een aanvullende provisie voor 33K€ geboekt worden. 

 
Er wordt tot slot aan herinnerd dat de Algemene Vergadering van 10 juni jl. de benoeming heeft 
geratificeerd van drie onafhankelijke bestuurders: 
 
- De heer Bertrand Piens, voorzitter van Fontenay Managers zaakvoerder van MDC Sarl, oud-leerling 

van de Ecole Polytechnique – Gediplomeerde van de Ecole Nationale de la Statistique et de 
l’Administration Economique (ENSAE) en van het Institut d’Etudes Politiques (IEP) in Parijs; 
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- De heer Jean-Pierre Castel, stichter-zaakvoerder van JPC Consulting, oud-leerling van de Ecole 
Polytechnique – Ingenieur van het Corps des Mines; 

 
- De heer Andrew Reicher, Voorzitter van het investeringscomité van het Renewable Energy Asia 

Fund LLP, MA double first in economische wetenschappen (Cambridge) en Masters in economische 
wetenschappen (University of Pennsylvania). 

 
 
Deze drie bestuurders, die benoemd zijn voor een mandaat van vier jaar, voldoen aan de criteria van 
onafhankelijkheid van de Belgische Code voor behoorlijk bestuur. 
 
COIL dankt de aandeelhouders voor hun vertrouwen en hun trouw. 
 

 
 

Meer informatie over COIL vindt u op www.coil.be 
 

OVER COIL 
 
COIL is een Belgische groep die sinds 26 juni 1996  genoteerd is op de Eurolist C van Euronext Parijs. Coil is ’s werelds 
grootste anodisatievennootschap in de sectoren van de bouw en de industrie. De groep is gespecialiseerd in de 
oppervlaktebehandeling van geëxtrudeerd, gegoten of gewalst aluminium.  
Anodisatie is een elektrochemisch procédé (elektrolyse) die op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag 
aanbrengt die beschermt en tevens de mogelijkheid biedt om de oppervlakte een kleur te geven. Dit zorgt voor een betere 
weerstand tegen corrosie en verhoogt de functionele aspecten van het metaal. Anodisatie behoudt alle natuurlijke en 
ecologische eigenschappen van aluminium. Anodisatie verandert niets aan de eigenschappen van aluminium zoals de hoge 
hardheid, de uitstekende verhouding sterkte/gewicht, de niet-magnetische eigenschappen, de uitzonderlijke weerstand tegen 
corrosie en de hoge recycleerbaarheid. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt bij diverse toepassingen: bij design 
architectuur, in de industrie of in de automobielsector. 
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Voor meer informatie, contacteer 

 
COIL - Tim Hutton – Gedelegeerd bestuurder – tim.hutton@unitedanodisers.com -  

Tel: ++32 (0)11 88 01 88 
CALYPTUS – Cyril Combe - coil@calyptus.net -Tél. : 33 (0)1 53 65 37 94 

 


