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PERSMEDEDELING – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 
Nieuwe kredietfaciliteit 

 
Nieuwe kredietfaciliteit 

Versterking van financiële structuur 
 

Brussel, 28 december 2010 (17u45) – United Anodisers deelt mee dat het een akkoord heeft gesloten met Banca Monte 
Paschi Belgio en BNP Paribas Fortis over een nieuwe en gewaarborgde kredietfaciliteit voor een totaal bedrag van 3,6 
M€. Deze nieuwe faciliteit bestaat uit: 
 

 een termijnlening van 2,1 M€ met een looptijd van 5 jaar, effectief per 28 december 2010. 

 een revolving krediet van 1,5 M€, effectief per 29 december 2010. 
 
De termijnlening zal de waarborg genieten van PMV (Participatie  Maatschappij Vlaanderen) in België. 
 
Tegelijkertijd zal de Vennootschap de laatste voorziene terugbetaling van 500 K€ realiseren in het kader van een 
langetermijnlening op 6 jaar voor een bedrag van 6,0 M€ en zal ze een revolving krediet van 3,2 M€ integraal 
terugbetalen. Deze twee kredieten werden in 2004 uitgewerkt door een consortium van vijf Europese banken (waaronder 
bovengenoemde banken).  
 
De nieuwe kredietfaciliteiten zullen ertoe bijdragen om de thesaurie te verminderen die nodig is voor de jaarlijkse 
terugbetaling van de schuld met 580 K€ vanaf 2011. 
 
Herinneren we eraan dat de netto geconsolideerde financiële schuld (bankschulden – thesaurie) op 30 juni 2010 71% 
beliep van het eigen vermogen op diezelfde datum. Het totaal van de geconsolideerde bankschuld per 31 december 2010 
zal drastisch verminderd zijn tot 9,9 M€, tegen 17,5 M€ per 31 december 2007. Deze schulddaling is volledig gefinancierd 
door de thesauriestromen die worden gegenereerd door de onderneming. 
 
 

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 oxidelaag 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 eigenschappen 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 

 
 


