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Persmededeling – Investering in Duitsland

UNITED ANODISERS BEREIDT BELANGRIJKE STRATEGISCHE INVESTERINGEN VOOR
OP ZIJN PRODUCTIESITE IN DUITSLAND
CREATIE VAN EEN NIEUWE BUSINESS UNIT VOOR DE UITBOUW VAN DE VERKOOP
BUITEN EUROPA
Brussel, 9 maart 2011, 7u30 - United Anodisers, wereldleider op het gebied van de anodisatie van
aluminium, kondigt voor binnenkort nieuwe investeringen aan op zijn productiesite van Bernburg in
Duitsland. De investering in een nieuwe, zesde continu-anodisatielijn zal de groep in staat stellen om zijn
productiecapaciteit aanzienlijk op te trekken, als antwoord op een sterk stijgende wereldwijde vraag,
vooral vanuit de nieuw opkomende markten waar de groeiperspectieven veelbelovend zijn.
Nieuwe investeringen voor een verhoging van de capaciteit
De vraag naar continu-geanodiseerd aluminium voor de architectuurmarkt bevindt zich vandaag op een
zeer hoog niveau. In het licht van de verwachte groei van de markt in de volgende jaren, en aangezien
het nu al moeilijk is om de huidige vraag te voldoen, heeft United Anodisers beslist om zijn
productiecapaciteit te verhogen, vooral dan om de uitbouw te versnellen van nieuwe markten buiten
Europa, waar de groeiperspectieven het meest uitgesproken zijn.
De productiesite van Bernburg omvat vandaag een continu-anodisatielijn die in 2005 werd geïnstalleerd
voor een totaalbedrag van 20,9 M€. De nieuwe installaties, die een investering betekenen van maximaal
18 M€, zullen bestaan uit:
•

Een tweede continu-anodisatielijn die zich zal toeleggen op de productie van dikke platen voor
architectuurtoepassingen: ze zal de capaciteit van de productiesite van Bernburg verdubbelen tot
30.000 ton. Ze zal bovendien de capaciteit voor dimensionale behandeling verhogen en ze zal aldus
bijdragen tot een verbreding van het productiegamma op de site. De lijn, die zal geïnstalleerd worden
binnen het bestaande gebouw, zal een beroep kunnen doen op de bestaande milieu- en de andere
infrastructuurwerken die al aanwezig zijn.

•

Een op-lengte-snijlijn: deze zal het mogelijk maken om de aluminiumrollen in platen te snijden voor
de directe verkoop aan het cliënteel. Ook deze lijn zal het mogelijk maken om complementaire
diensten aan te bieden aan nieuwe of bestaande klanten.

•

Een nieuwe logistieke opslagplaats voor de op-lengte-snijlijn, met de nodige installaties voor
verpakking, logistiek en opslag.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de deelstaat Saksen Anhalt, zouden deze investeringen
moeten genieten van aanzienlijke publieke steun (in de orde van 38% van het investeringsbedrag), en
van zachte leningen en kredietgaranties op lange termijn.
De nieuwe productie-eenheden zouden op volle capaciteit moeten draaien tegen het 4de kwartaal 2012.
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Belangrijke initiatieven voor ontwikkelingen buiten Europa
Tegelijk lanceert United Anodisers een nieuwe business unit: “Coil International”, een merk dat zich zal
toeleggen op de consolidatie en de uitbouw van de activiteit continu-anodisatie buiten Europa. Deze
operatie ligt in het verlengde van de ondertekening, de voorbije maanden, van distributie-akkoorden met
agenten in Thailand, Hongkong, Maleisië, Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten/Qatar en
Canada, die het netwerk versterken dat al bestond in de VS, China, Zuid-Korea en Australië. Andere
akkoorden moeten dit jaar nog ontwikkeld worden in Vietnam, Indonesië, de Filippijnen, India, Brazilië en
in andere grote economieën van Zuid Amerika.
Deze regio’s vertegenwoordigen nieuwe en belangrijke ontwikkelingsopportuniteiten voor de producten
van de Groep. Continu-geanodiseerd aluminium biedt immers heel wat voordelen in vergelijking met
andere, meer traditionele materialen: een concurrentiële prijs, een perfecte oppervlakte-afwerking,
lichtheid, uitzonderlijke duurzaamheid met weinig onderhoud, recycleerbaarheid door eenvoudig het
metaal opnieuw te smelten. Deze troeven maken er een product van dat steeds meer in trek is in de
architectuur en in de industrie: het vindt vanzelf zijn weg in de moderne, nieuwe groeilanden met hun
snelle ontwikkeling. Bovendien is geanodiseerd aluminium zowel op rol als in platen licht en heel
makkelijk te vervoeren over de hele wereld.
In een commentaar bij deze ontwikkelingen zegt Tim Hutton, gedelegeerd bestuurder: “De jongste
maanden hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan, zowel binnen de raad van bestuur als op
het niveau van de referentie-aandeelhouders van de Vennootschap. Als gevolg daarvan zijn de strategie
en de nieuwe groeikansen van de onderneming onder de loep genomen. Als wereldwijde leider in onze
industrie, zowel naar volume als naar kwaliteit, hebben we ons geëngageerd om het volledige potentieel
van onze onderneming te ontwikkelen in een wereld die snel verandert.”
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 procedé (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 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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