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PERSMEDEDELING  

 
OMZET 2009 : 22,3 M€ 

DUIDELIJKE VERBETERING VAN DE CONTINU-ANODISATIE IN HET VIERDE 
KWARTAAL 

 
Brussel, 21 janvier 2010 (17u45) – United Anodisers (vroeger COIL) kondigt over 2009 een omzet aan 
van 22.316 K€, een daling met 21,1% bij constante wisselkoers en met 23,7% in de gepubliceerde cijfers 
in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.  
 
De omzet over het 4de kwartaal ligt 9,7% lager dan in het 4de kwartaal 2008, wat de knik bevestigt in de 
trend over het hele boekjaar 2009 (-31,4% in het 1ste kwartaal ; -29,5% in het 2de kwartaal en -20,7% in 
het 3de kwartaal). 
 
Evolutie van de omzet per activiteit 
 

(in duizend euro) 
12 maanden 

2009 
Verschil K4 2009 

Verschil 

  
Reële 

wisselkoers  
Constante 

wisselkoers 
 Reële 

wisselkoers 
Constante 

wisselkoers 

Continu-anodisatie 15.910 - 21,5 % - 21,5 % 4.119 - 3,8 % - 3,8 % 

Anodisatie per lot  6.406 - 28,6 % - 20,2 % 1.461 - 23,2 % - 17,4 % 

Geconsolideerde omzet 22.316 - 23,7 % - 21,1 % 5.580 - 9,7 % - 8,0 % 

 
Anodisatie per lot 
De activiteiten anodisatie per lot registeren over het 4de kwartaal 2009 een omzet van 1.461 K€, 23,2% 
minder dan in het 4de kwartaal 2008. Over heel het jaar bedraagt de omzet 6.406 K€, een daling met 
28,6%. Wisselkoersverschillen wegen voor 750 K€ negatief op de omzet over 2009 ; bij constante 
wisselkoers ligt de omzet 20,2% lager (-17,4% over het 4de kwartaal 2009). 
 
Deze evolutie, die in de lijn ligt van de verwachtingen, is het gevolg van de bijzonder zwakke 
economische conjunctuur in het Verenigd Koninkrijk, en dan vooral in de bouwsector. 
Het 4de kwartaal 2009 illustreert evenwel perfect het weerstandsvermogen van de activiteiten van de 
Groep in een moeilijke omgeving (ter herinnering, de omzet daalde met -28,5% in het 1ste kwartaal 2009, 
met -37,6% in het 2de kwartaal 2009 en met -20,7% in het 3de kwartaal 2009). 
 
Continu-anodisatie 
In een wereldwijd nog steeds moeilijke conjunctuur is de commerciële situatie in de continu-anodisatie 
tijdens het laatste kwartaal 2009 gevoelig verbeterd, dank zij de opnieuw gezonde situatie in de 
voorraden bij de distributie. De maanden november en december weerspiegelen inderdaad een lichte 
herneming van de groei in vergelijking met dezelfde maanden van 2008. 
 
In deze context komt de omzet over het 4de kwartaal 2009 uit op 4.119 K€, een beperkte daling met 3,8 
% tegenover het 4de kwartaal 2008 (-32,8% in het 1ste kwartaal 2009 ; -26% in het 2de kwartaal 2009 ;  
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-19,7% in het 3de kwartaal 2009). Over het hele boekjaar 2009 bedraagt de omzet 15.910 K€, een daling 
met 21,5% in vergelijking met het jaar voordien. 
 
Perspectieven 
Wat de vooruitzichten over 2010 betreft, gaat United Anodisers uit van een stijgende verkoop als gevolg 
van een progressief herstel van de vraag in de Westerse landen, van de lancering van nieuwe producten 
en van de ontwikkeling van nieuwe markten. De Groep zou ook resultaten moeten oogsten van de 
maatregelen om de productie aan te passen aan de vraag en de kosten te verminderen om zo opnieuw 
aan te knopen met de rendabiliteit. 
 
VOLGENDE AFSPRAAK : jaarcijfer 2009 in april 2010 
 

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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COIL - 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 

 


