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PERSMEDEDELING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
 

Algemene vergadering – Overschrijding van drempels  

 
Benoeming van twee nieuwe bestuurders 

Overschrijding van drempels 
 
Brussel, 16 november 2010 (17u45) – United Anodisers, de wereldleider in anodisatie van aluminium, kondigt de 
benoeming aan van twee nieuwe bestuurders, een benoeming die bekrachtigd werd door de Buitengewone 
Algemene Vergadering van 10 november 2010. Tegelijkertijd hebben de Heer James Clarke, EMC Cheshire 
Limited, de Heer en Mevrouw Danny Gale, de Heer Lindsay Hill, de Heer Paul Hogarth en de Heer Philip Hughes, 
die optreden in overleg, aangekondigd dat zij hun participatie hebben opgetrokken en nu 18,54% bezitten van de 
stemrechten van de vennootschap. 
 
Buitengewone Algemene Vergadering van 10 november: benoeming van twee nieuwe bestuurders 
De aandeelhouders van United Anodisers hebben tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 
november jl. unaniem de resoluties goedgekeurd m.b.t. de benoeming van twee bestuurders: 1/ de Heer Philip 
Hughes, President van PH Property Holdings Limited; 2/ de Heer James Clarke, Durfkapitaalinvesteerder. 
 
De twee nieuwe bestuurders, die voor een periode van vier jaar benoemd zijn, komen de governance van de 
onderneming versterken. Behalve beide heren zetelen in het bestuur nog drie onafhankelijke bestuurders, geheel 
in lijn met de Belgische code voor corporate governance.  
 
Transparantieverklaring – Kennisgeving van overschr ijding van drempels 
In het kader van de wet van 2 mei 2007 hebben de heer James Clarke, EMC Cheshire Limited, de Heer en 
Mevrouw Danny Gale, de Heer Lindsay Hill, de Heer Paul Hogarth en de heer Philip Hughes, die in overleg 
optreden, aan de vennootschap op 5 november 2010 de kennisgeving overgemaakt van de overschrijding van de 
drempels van 10 en 15% van het kapitaal van United Anodisers. Ze hebben daarbij bekend gemaakt dat ze 
379.628 gewone aandelen United Anodisers bezitten, die 18,54% van de stemrechten van de vennootschap 
vertegenwoordigen en 22,19% van het kapitaal. 
 
Toestand van de stemrechten en van het aantal aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen 
 
In lijn met de diverse wettelijke bepalingen terzake, met name o.m. het Koninklijk Besluit van 14 november 2007, 
en conform het artikel 15 §1 van de wet van 2 mei 2007, publiceert de vennootschap op haar internetsite en meldt 
ze de CBFA het totaal aantal stemrechten en het aantal aandelen die samen het kapitaal vormen.  
 

Totaal kapitaal  5 257 613,80 € 

Totaal aantal aandelen met stemrecht 2 047 443 

  (enkelvoudig stemrecht) 

   

Aantal gewone aandelen   1 710 994 

  (enkelvoudig stemrecht per gewoon aandeel) 

   

Totaal aantal stichtersaandelen  336 449 

  (enkelvoudig stemrecht per stichtersaandeel) 
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Meer informatie over United Anodisers kan u vinden op : http://investors.unitedanodisers.com 
 

Over UNITED ANODISERS 
 
United Anodisers is een Belgische groep die sinds 26 juni 1996 genoteerd is op NYSE Euronext Parijs 
Compartiment C. Het is ’s werelds grootste anodisatiegroep in de sectoren bouw en industrie. De Groep 
is gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van geëxtrudeerd, gegoten en gewalst aluminium. 
  
Anodisatie is een elektrochemisch procédé (elektrolyse) dat op de oppervlakte van het aluminium een 
natuurlijke oxidelaan aanbrengt die beschermt en die tevens de mogelijkheid biedt om ze te kleuren. Dit 
zorgt voor een betere weerstand tegen corrosie en verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. 
Anodisatie behoudt alle natuurlijke en ecologische iegenschappen van aluminium. Het metaal behoudt 
zijn hoge hardheid, zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen, 
zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en zijn hoge recycleerbaarheid. 
 
Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt bij diverse toepassingen : architectuur, design, industrie, 
automobielsector.    
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Contactpersonen 

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

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

 
 

 


