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PERSMEDEDELING

STERKE VERSNELLING VAN DE GROEI IN HET 2de TRIMESTER : +34,4%
OMZET GEDURENDE HET 1ste SEMESTER 2011 : 16,0 M€ (+26,1%)
Brussel, 21 juli 2011 (17h45) – United Anodisers, wereldleider in anodisatie van aluminium, kondigt een
verhoging van de omzet aan met 26.1% tot 15.959k€ voor het 1ste semenster van 2011. Na een zeer
goed 1ste trimester met een verhoging van 18% wordt het 2de trimester gekenmerkt door een versnelde
groei van de geconsolideerde omzet tot +34.4%.
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Continue anodisatie : dynamisme van sterke groei
De tak van continue anodisatie bevestigt het dynamisme van de activiteiten door een versnelde groei
gedurende het 2de trimester 2011. Het omzetcijfer gedurende deze periode bedraagt 6.741 k€, een
verhoging met 31.6% in vergelijking met het 2de trimester van 2010. Over het volledige semester komt
het omzetcijfer uit op 12.546 k€, een groei met 23.5% in vergelijking met het 1ste semester van 2010.
De sterke groei, zoals vastgesteld sinds het begin van 2011 getuigt van de goede operationele trends.
Ze beroept zich op een hoge vraag naar aluminium walsproducten, voornamelijk in de Westerse landen
en in L’accélération de la croissance constatée depuis le début de l’année témoigne de bonnes
tendances opérationnelles. Elle s’appuie sur une demande importade sectoren van de bouw en de
architectuur.
Deze gunstige trends bevestigen het belang van het investeringsplan in een zesde continue
anodisatielijn in Duitsland, gericht op de sector van de architectuur. Deze investering, die moet
uitgevoerd worden gedurende het 2de semester, zal een verhoging van productiecapaciteit en een
antwoord op de wereldvraag mogelijk maken.
Batchanodisatie : sterk herstel van de activiteit
De activiteiten van batchanodisatie in het Verenigd Koninkrijk bevestigen hun herstel in de context van
een sterke herneming van de bouwmarkt in de privésector, met belangrijke architecturale projecten. De
sterke vooruitgang van de omzet gaat eveneens samen met belangrijke successen in de ontwikkeling
van nieuwe markten in continentaal Europa.
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De herneming van de verkoop toont een versnelling van de groei in het 2de trimester (+52.4% met
constante wisselkoersen) en ondersteunt de toename van de verkoop gedurende het 1ste semester tot
+36.9% in vergelijking met het 1ste semester 2010 (+36.5% met constante wisselkoersen).
Vooruitzichten
De versnelling van de autonome groei sinds het begin van de oefening, versterkt de vooruitzichten voor
groei en winstgevendheid voor 2011. Ze rechtvaardigt eveneens de ambitie van de Groep om
uitbreiding te ondersteunen door de inspanningen te concentreren op :



Een nieuwe productielijn in Duitsland, noodzakelijk om de marktpositie te versterken ;
De geografische ontwikkeling met een offensieve strategie in de nieuwe opkomende mondiale
economie door middel van de formalisering van een groot aantal distributieovereenkomsten

VOLGENDE AFSPRAAK : resultaten van het 1ste semester in september 2011
Om meer te weten : 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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