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PERSBERICHT

OVERDRACHT ACTIVITEITEN ANODISATIE PER LOT AAN HET VERENIGD
KONINKRIJK
Brussel, 19 december 2011 - United Anodisers, wereldleider op het vlak van de anodisatie van
aluminium, draagt zijn totale activa over aan het Verenigd Koninkrijk en stemt zijn strategische
ontwikkeling opnieuw af op de continu-anodisatie.
De anodisatie-activiteiten per lot werden gehergroepeerd binnen het filiaal United Anodisers
Holding Limited in het Verenigd Koninkrijk en realiseerden in 2010 een omzet van 4,8 M€ met
een operationeel verlies van 0,4 M€. De effecten werden door United Anodisers SA/NV
overgedragen aan privébeleggers tegen een vertrouwelijke prijs. Dankzij deze overdracht kan
onmiddellijk 1 M€ extra liquide middelen worden gegenereerd voor de groep. Toch zal de
kwijtschelding van schulden tussen de bedrijven met betrekking tot het overgedragen filiaal in
de geconsolideerde rekeningen leiden tot een minderwaarde tussen de 2 et 2,5 M€.
Deze verrichting kadert in de herafstemming van United Anodisers op haar historische activiteit
van continu-anodisatie. De verrichting zal de financiële middelen van de groep versterken, met
het oog op de oprichting van een zesde continu-anodisatielijn in Duitsland in 2012 (project voor
een bedrag van 22M€, waarvan 38% wordt gefinancierd door de deelstaat Saxen-Anhalt. Dit
grootse strategische project moet de commerciële uitbreiding op groeimarkten buiten Europa
ondersteunen, waar de inspanningen die sedert drie jaar werden gedaan, vruchten beginnen af
te werpen.
Voor meer informatie, surf naarhttp://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, gelieve contact met ons op te nemen.
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