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UNITED ANODISERS VOERT GESPREKKEN OM ZIJN 
BRITSE ACTIVITEITEN VOOR ANODISATIE PER LOT TE VERKOPEN 

 
Brussel, 3 november 2011 (17:45) – United Anodisers, de wereldleider voor aluminiumanodisatie, 
kondigt aan dat er exclusieve gesprekken worden gevoerd ten einde United Anodisers Holding Limited, 
de in Groot-Brittannië gevestigde dochteronderneming, volledig te verkopen. 
 
De te verkopen activiteiten omvatten twee industriële locaties, die gespecialiseerd zijn in anodisatie per 
lot en die zich situeren op het bovenste niveau van de lokale architectuurmarkt. In 2010 noteerde deze 
dochteronderneming een verkoopcijfer van € 4.828.000 met een operationeel verlies van € 367.000. 
 
Deze verkoop is onderworpen aan de gebruikelijke opschortende voorwaarden. De partijen zijn 
overeengekomen de financiële voorwaarden van de operatie vertrouwelijk te houden. 
 
Als deze operatie, die tegen het einde van het jaar voltooid zou kunnen zijn, effectief plaatsvindt, worden 
de financiële middelen van de groep verder versterkt voor de creatie van een zesde continu-
anodisatielijn in Duitsland. Dit zou de weg effenen voor een strategische herafstemming op de 
traditionele markt voor continu-anodisatie, die sinds 2009 een significant groeipotentieel vertoont op de 
opkomende markten. 
 

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.    
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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 
 


