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PERSMEDEDELING – OVERSTAP NAAR ALTERNEXT 

 
  

GOEDKEURING VAN ALGEMENE VERGADERING  
VOOR OVERSTAP VAN NOTERING AANDELEN UNITED ANODISERS 

VAN EURONEXT NAAR ALTERNEXT 
 
Brussel, 7 maart 2011 (17u45) – De Algemene Vergadering van aandeelhouders van United Anodisers 
die vandaag bijeen kwam, heeft haar goedkeuring gegeven aan de overstap van de notering van de 
aandelen van de vennootschap, van de gereglementeerde markt NYSE Euronext naar de 
gereglementeerde markt NYSE Alternext, onder voorbehoud van validering van die operatie door 
Euronext Parijs. 
 
Redenen en modaliteiten van de overstap 
 
De notering van de Vennootschap op Euronext Parijs verplicht haar om zware regels te volgen die niet 
aangepast zijn aan haar situatie, zonder dat dit enig particulier voordeel oplevert voor de waardering of 
de liquiditeit van het aandeel. De overstap van de ene naar de andere markt moet de zaken 
vereenvoudigen en de jaarlijkste kosten van de notering aanzienlijk verminderen. 
 
De indicatieve kalender van de operatie (onder voorbehoud van akkoord van Euronext Parijs) 
 
- Week van 7 maart 2011: Aanvraag tot schrapping van de titels op Euronext Parijs en vraag tot 

toelating op Alternext 
- Week van 28 maart 2011: Oordeel over de toelating op Alternext van NYSE-Euronext 
- Week van 25 april 2011: Schrapping van de titels van de vennootschap United Anodisers op 

Euronext en toelating van de aandelen van de vennootschap Anodisers op Alternext 
- [Overstap + 3 maanden]: Een beroep op een Listing Sponsor 
 
Vanaf de effectieve schrapping op Euronext zullen de aandelen niet langer verhandeld worden op de 
markt van NYSE Euronext Parijs, maar nog enkel op Alternext. 
 
Belangrijkste consequenties 
 
De overstap naar Alternext zal een vereenvoudiging meebrengen van de gang van zaken van de 
Vennootschap en een vermindering van de kosten. Het profiel van United Anodisers komt trouwens 
beter overeen met de typologie van de vennootschappen waarvan de aandelen genoteerd zijn op 
Alternext, een markt die specifiek gericht is op KMO’s en die beter geschikt is om de projecten van 
United Anodisers te ondersteunen en zijn visibiliteit op de beurs te verbeteren. 
 
United Anodisers wijst de aandeelhouders op de belangrijkste consequenties van deze overstap: 
 
- Wat financiële informatie betreft, zal de Vennootschap binnen de 4 maanden na de afsluiting van het 

boekjaar, haar naar IFRS-normen geauditeerde jaarrekeningen publiceren, en binnen de 4 maanden 
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na afsluiting van het halfjaar het niet geauditeerde halfjaarverslag. Maar ze zal niet langer binnen de 
twee maanden de halfjaarrekeningen moeten bekend maken. United Anodisers zal ook niet langer 
een rapport moeten opstellen en publiceren over de interne controle en het bestuur van de 
vennootschap. 
 

- De bescherming van minderheidsaandeelhouders in geval van wijziging in controle zal nog enkel 
verzekerd worden door het mechanisme van koersgarantie in geval iemand een controleblok 
verwerft. Verder hoeven vennootschappen die op Alternext genoteerd zijn, nog enkel de evolutie van 
het aandeelhouderschap te melden bij overschrijding (omhoog of omlaag) van de drempels van 95% 
en 50% van het kapitaal of van de stemrechten. Maar United Anodisers blijft wel, conform de 
wettelijke regels, gedurende drie jaar vanaf de schrapping op Euronext Parijs, onderworpen aan de 
regels voor het verplichte bod op aandelen. 

 
- De Vennootschap zal het publiek op de hoogte blijven brengen van elke informatie van aard kan zijn 

om een gevoelige invloed te hebben op de beurskoers, conform de regels van de beursautoriteiten. 
 
Met deze operatie streeft United Anodisers een evenwicht na van enerzijds de soepelere 
regelgeving waar KMO’s behoefte aan hebben en anderdzijds de nood aan transparantie die 
beleggers behoeven. 
 

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 

 
 

 


