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PERSBERICHT 

 
BRUSSELSE HANDELSRECHTBANK WIJST ALUCOAT AF 

 
Brussel, 12 januari 2010 (17u45) – In haar vonnis dd. 5 januari 2010, heeft de Brusselse rechtbank van 
koophandel de eis van Alucoat afgewezen om een expert te benoemen voor de evaluatie van het beheer 
van United Anodisers.  
 
Na een klacht die in september 2008 was ingediend, had de vennootschap Alucoat een rechtszaak 
ingespannen voor de bevoegde Belgische rechtbanken met als eis de benoeming van een expert tegen 
United Anodisers. 
 
In haar vonnis van 5 januari heeft de Brusselse rechtbank van koophandel deze eis afgewezen, erop 
wijzend dat de raad van bestuur van United Anodisers een volledig en omstandig antwoord heeft 
geboden op alle punten m.b.t. de rekeningen en het bestuur van de vennootschap, waarover Alucoat 
verduidelijking had gevraagd. Bijgevolg werd de vordering van Alucoat ongegrond geacht. 
 

Meer informatie vindt u terug op : http://investors .unitedanodisers.com 
 

Over UNITED ANODISERS (vroeger Coil) 
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 oppervlaktebehandeling van geëxtrudeerd, gegoten of gewalst aluminium.  
Anodisatie is een elektrochemisch procédé (elektrolyse) dat 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 kwaliteiten 
van het metaal.  
Anodisatie behoudt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium – het behoudt zijn 
hoge hardheid en zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen, zijn 
uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en zijn totale recycleerbaarheid. 
Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt bij diverse toepassingen : architectuur, design, industrie, 
automobielsector. 
 

Eurolist C - Isin : BE0160342011 - Reuters : COIL.L N - Bloomberg : COI FP 
 

 
Contactpersonen 

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

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


