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PERSBERICHT

OMZET OVER HET 1e SEMESTER 2010 STIJGT MET 14,1% TOT 12,7 M€
EEN TWEEDE TRIMESTER DAT VERBETERING TOONT
Brussel, 22 Juli 2010 (17h45) – United Anodisers, de wereldleider voor aluminium anodisatie, meldt voor
e
het 1 semester 2010 een zakencijfer van 12.654 K€, een stijging van 14,1 % tegenover dezelfde
periode van het voorgaande jaar. De herneming van de activiteit voor de continu anodisatie bevestigt
zich voor het 2e trimester 2010 met een stijging van de verkoop van 14,6% tegenover het 2e trimester
2009.
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Herneming voor continu anodisatie wordt bevestigd: + 29,2 % in het 1e semester van 2010
De afdeling continu anodisatie behaalt een zakencijfer van 10.161 K€ voor het 1e semester van 2010,
wat een groei van 29,2% inhoudt tegenover het 1e semester van 2009. Deze groei van het zakencijfer
geeft de herneming van de activiteit weer in een context van gestage stijging van de vraag in de
westerse landen, welke nog werd versterkt door een heropbouw van de voorraden.
Na de sterke stijging van de activiteit voor het 1e trimester 2010 tegenover een vrij zwak 1e trimester
2009, blijft de groei gestaag aanhouden voor het 2e trimester van het lopende jaar.
In het Verenigd Koninkrijk laten de activiteiten voor de anodisatie per lot over het 1e semester een
terugval van de verkoop zien met 22,7% tot 2.493 K€. De wisselkoerseffecten hebben een positieve
invloed van 64 K€ op het zakencijfer over de beschouwde periode. De activiteit toont een terugval van
24,7% tegen een constante wisselkoers.
Positieve vooruitzichten voor 2010
Volledig binnen het kader van zijn offensieve Marketing Strategie, waarbij de ontwikkeling van nieuwe
producten en nieuwe geografische afzetgebieden wordt nagestreefd, blijft United Anodisers een
bijzondere aandacht leggen op het geheel van de uitgaven met het oog op het verbeteren van de
rentabiliteit.
In dit perspectief zou, als gevolg van de aanpassing van de productie aan de vraag en de vermindering
van de kosten, het EBITDA gevoelig moeten stijgen in het 1e semester van 2010 in vergelijking met het
1e semester van 2009.
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Over het geheel kan United Anodisers, als gevolg van de verwachte verbetering van de activiteiten en
het verbeterde niveau van de marge welke samenhangt met een goede zichtbaarheid op de
kostenstructuur, erop vertrouwen dat men terug met een nettowinst kan aanknopen.
VOLGENDE AFSPRAAK: resultaten voor het 1e semester 2010 in September 2010
Meer informatie kan U terugvinden op : http://investors.unitedanodisers.com
Over UNITED ANODISERS
United Anodisers is een Belgische groep die sinds 26 juni 1996 genoteerd is op de Eurolist C van
Euronext Parijs. United Anodisers is ‘s werelds grootste anodisatievennootschap in de sectoren van
bouw en industrie. De groep is gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van geëxtrudeerd, gegoten
en gewast aluminium.
Anodisatie is een elektrochemisch procedé (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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