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PERSMEDEDELING – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Jaaromzet 2010

OMZET 2010 MET 4,6% TOEGENOMEN TOT 23,3 M€
Brussel, 24 januari 2011 (7u00) – United Anodisers, de wereldleider in anodisatie van aluminium,
kondigt voor 2010 een omzet aan van 23.333 K€, een toename met 4,6% tegenover 2009. United
Anodisers bevestigt daarmee zijn previsies van een verbetering van de resultaten voor het hele
boekjaar, dank zij de sterke groei van de activiteit continu-anodisatie..
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Groei van 16,2% in de continu-anodisatie
De afdeling continu-anodisatie zag in 2010 haar activiteit hernemen, met een omzet van 18.505 K€, een
toename met 16,2% tegenover het voorgaande jaar. Deze verbetering van de activiteit bevestigt het
herstel van de vraag in een goede aluminiummarkt in 2010.
De vertraging die werd vastgesteld in het 4de kwartaal had te maken met een tijdelijk tekort aan metaal
op de markt, bij een hoge vraag. De beperkte beschikbaarheid van metaal van hoge kwaliteit dat nodig
is voor behandeling in continu, remt zo tijdelijk de groei van de verkoop, met een omzet in het 4de
kwartaal 2010 op 3.879 K€, een daling met 6,1% tegenover dezelfde periode van het jaar voordien.
In het Verenigd Koninkrijk vertoont de bouw- en constructiemarkt de eerste tekenen van herstel, maar de
activiteit anodisatie per lot haalt daar nog geen voordeel uit, gezien de aard van de activiteiten van de
Groep (die vooral aan het einde van het project gestitueerd zijn). In die context, en geheel zoals
voorzien, is de verkoop in 2010 met 24,5% teruggelopen tot 4.828 K€. Zonder wisselkoersverschillen
(die een positieve impact hadden van 172 K€) liep de activiteit met 27,2% terug.
De vooruitzichten voor 2011 liggen stilaan beter, met verschillende grote architectuurprojecten van hoog
niveau en met grote toegevoegde waarde.
Bevestiging van het herstel van de jaarresultaten
De groei van de geconsolideerde omzet over het hele jaar, gekoppeld aan de acties voor een
beheersing van de kosten, hebben over 2010 hun volle effect gehad. United Anodisers bevestigt dan
ook zijn vooruitzichten op een terugkeer naar een positieve nettowinst, met een zeer sterke verbetering
tegenover 2009.
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Wat de vooruitzichten voor 2011 betreft, gaat United Anodisers uit van een nieuwe groei van de activiteit
in verband met de gunstige evolutie van de vraag in de Westerse landen en de voortzetting van zijn
offensieve marketingstrategie rond nieuwe producten en nieuwe geografische markten.
De uitwerking van nieuwe kredietfaciliteiten, eind 2010, verbetert de financieringsomstandigheden en de
exploitatie op lange termijn. De steun van Monte Paschi Belgio en BNP Paribas Fortis sterkt de groep in
zijn strategie en onderstreept de stevige financiële situatie van United Anodisers.
VOLGENDE AFSPRAAK: Jaarcijfers 2010 in april 2011
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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