
  1 

 
 
 
 

Wereldleider op het gebied van anodisatie van aluminium - http://investors.unitedanodisers.com 
ISIN: BE0160342011 - Reuters: ALUAN.PA - Bloomberg: ALUAN:FP 
 
PERSBERICHT  

 
STERKE ORGANISCHE GROEI GEHANDHAAFD 

VERKOPEN DERDE KWARTAAL 2011 GESTEGEN MET 26 % 
 
Brussel, 20 oktober 2011 (17.45 u.) – United Anodisers, de wereldleider op het gebied van 
aluminiumanodisatie, handhaafde tijdens het derde kwartaal 2011 een sterk groeitempo, 
waarbij de verkopen met 25,9 % toenamen tot € 7.190.000. Tijdens de eerste negen maanden 
van het jaar stegen de verkopen tot € 23.149.000, dit is 26,1 % in vergelijking met dezelfde 
periode vorig jaar.  
 
Wijziging inzake verkopen per activiteit 
 

(€'000) 
9 maanden 

2011 
Wijziging K3 2011 

Wijziging 

  Reëel 
Like-for-

like 
 

Reëel 
Like-for-

like 

Continu-anodisatie 17.662 +20.8 % +20,8 % 5.116 + 14,6 % +14,6 % 

Anodisatie per lot  5.487 +46.8 % +49,6 % 2.074 +66,7 % +75,8 % 

Geconsolideerde 
verkopen 

23.149 +26,1 % +26,6 % 7.190 +25,9 % +27,9 % 

 
Continu-anodisatie doorlopende dynamische groei 
De tak van de continu-anodisatie handhaafde een sterk groeitempo, geschraagd door de 
dynamische commerciële ontwikkeling die verder kon worden vastgesteld op zowel de 
traditionele Europese markten als op de opkomende markten, vooral in Azië, waar de Groep 
met haar assortiment uitpakt voor nieuwe belangrijke architecturale projecten. In deze context 
bedroegen de verkopen voor het derde kwartaal 2011 14,6 % meer dan tijdens het derde 
kwartaal 2010. Voor de eerste negen maanden van 2011 bedroegen de verkopen in totaal 
€ 17.662.000, d.i. 20,8 % meer in vergelijking met vorig jaar. Ten gevolge van de ontwikkeling 
van de verkopen op de opkomende markten, in het bijzonder in Zuid-Korea en China, steeg de 
omzet inclusief metaal eind september 2011 met 50 % tot € 1,8 miljoen. 
 
Anodisatie per lot: versnelde groei tijdens het derde kwartaal 
In het VK bevestigde het derde kwartaal de opleving op het vlak van de hoogbouwmarkten. De 
periode geeft ook de verwerking weer van de eerste orders die tijdens het eerste halfjaar op het 
Europese vasteland werden vastgelegd. Deze ontwikkelingen kunnen worden gezien als een 
duidelijke groeiversnelling, waarbij de kwartaalverkopen met 66,7 % toenamen. Voor de eerste 
negen maanden van 2011 stegen de verkopen tot € 5.487.000, een toename met 46,8 % in 
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (+49,6 % tegen constante wisselkoersen).  
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Verwachting 
In een broos en onzeker economisch klimaat, vooral dan in Europa, verwacht United Anodisers 
een verslapping van de verkopen gedurende het vierde kwartaal wegens de afbouw van de 
voorraden in de distributieketen. Verwacht wordt dat deze tendens zal worden goedgemaakt 
door een toename van de verkopen in Azië, met inbegrip van de factureringen voor metaal. 
 
Op basis hiervan voorspelt de groep voor 2011 een omzet van meer dan € 28 miljoen, met een 
groei van meer dan 20 % in vergelijking met 2010. Er wordt verwacht dat die groei zal worden 
gecombineerd met een aanzienlijke verbetering van de rentabiliteit. 
 
Deze dynamische prestatie bevestigt het belang van de ontwikkeling door United Anodisers van 
een groot industrieel project in 2012 in de Bernburg-vestiging in Duitsland (budget van 
ongeveer € 22 miljoen). De bouw van een zesde lijn voor continu-anodisatie zal het mogelijk 
maken de productiecapaciteit aanzienlijk te verhogen om de ontwikkeling van de omzet op de 
opkomende markten te ondersteunen. 
 
VOLGENDE DATUM: omzet 2011 in januari 2012 
 

Voor meer informatie verwijzen we naar: http://investors.unitedanodisers.com 
 

Over UNITED ANODISERS 
 
United Anodisers 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 oxidelaag aanbrengt die beschermt en die kan worden gekleurd. Dit 
zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en verhoogt de functionele kwaliteiten 
van het metaal.  
Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal 
behoudt 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. 
 

Alternext - ISIN: BE0160342011 - Reuters: ALUAN.PA - Bloomberg: ALUAN:FP 
 

 
Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen op 

 

UNITED ANODISERS 
Tim Hutton - Chief Executive Officer - tim.hutton@unitedanodisers.com - Tel.: +32 (0)11 88 01 88 

 
CALYPTUS 

Cyril Combe – cyril.combe@calyptus.net - Tel: +33 (0)1 53 65 68 68 
 


