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PERSBERICHT 

 

OMZETGROEI MET 25,2% TOT 29,2 MILJOEN € IN 2011 
 
Brussel, 31 januari 2012 (17.45 uur) – United Anodisers, wereldleider op het vlak van de anodisatie van 
aluminium, kondigt voor 2011 een omzet aan van 29.223 K€, een stijging met 25,2% tegenover 2010. 
Het vierde kwartaal 2011 bleef solide met een omzetstijging van 22,3% in vergelijking met het vierde 
kwartaal van 2010. 
 
Evolutie van de omzet per activiteit 
 

(in duizenden euro) 
12 maanden 

2011 
Verschil T4 2011 

Verschil 

  
Reëel 

verschil 
Constant 
verschil 

 Reëel 
verschil 

Constant 
verschil 

Continu-anodisatie 21.892 + 18,3 % + 18,3 % 4.231 + 9,1 % + 9,1 % 

Anodisatie per lot 7.331 + 51,9 % + 54,1 % 1.844 + 69,2 % + 69,5 % 

Geconsolideerde omzet 29.223 + 25,2 % + 25,7 % 6.075 + 22,3 % + 22,3 % 

 
Continu-anodisatie stijgt met 18,3% 
De tak ‘continu-anodisatie’ laat een sterke toename van de verkoop optekenen voor 2011. De omzet 
bedraagt 21.892 K€, een stijging met 18,3% tegenover 2010. Op het einde van het jaar is de activiteit 
niet afgenomen, ook al vertraagde ze onder invloed van de voorraadvermindering door de verdelers 
wegens de daling van de aluminiumprijs. In deze context bedraagt de verkoop voor het 4de kwartaal 
4.231 K€, een toename met 9,1% tegenover de vergelijkbare periode in 2010. 
 
Deze goede prestaties worden versterkt door de steeds grotere penetratie op nieuwe opkomende 
markten waar de producten van de groep over een sterk potentieel beschikken. Dit wordt bevestigd door 
de ontwikkelingen die in Zuid-Korea en China werden gerealiseerd in belangrijke bouwkundige projecten 
(inclusief de levering van aluminium). Deze ontwikkelingen leiden meer bepaald tot een omzetstijging 
inclusief metaal met 82,2% (2.353 K€ in 2011). 
 
Anodisatie per lot stijgt met 51,9% 
In het Verenigd Koninkrijk lieten de anodisatie-activiteiten per lot, na een sterke vertraging in het 
boekjaar 2010, een duidelijk herstel van de verkoop voor 2011 optekenen en getuigt het 4de kwartaal 
2011 van de heropleving van de vraag op de bouwmarkten in de topklasse. Voor het volledige boekjaar 
bedraagt de omzet 7.331 K€, een toename met 51,9% (+54,1% bij een constante wisselkoers). 
 
We herinneren eraan dat United Anodisers alle activa van deze activiteitstak in december 2011 heeft 
overgedragen om haar strategische ontwikkeling opnieuw af te stemmen op de continu-anodisatie. 
 
Verwachte stijging van het bedrijfsresultaat 2011 
De groei van de geconsolideerde omzet over het volledige jaar zou gepaard moeten gaan met een 
stijging van het bedrijfsresultaat van United Anodisers. De netto rentabiliteit zal echter bezwaard worden 
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door het opgeven van interbedrijfsschulden in het kader van de overdracht van de anodisatie-activiteiten 
per lot. 
 
Vooruitzichten 
Voor 2012 verwacht United Anodisers opnieuw een toename van haar activiteiten in de context van een 
conjunctuur die wordt gekenmerkt door de sanering van de voorraden in de distributieketen in Europa en 
door de heropleving van de aluminiumkoersen zoals die sinds het begin van het jaar wordt vastgesteld. 
 
Om de ontwikkeling van de opkomende markten te begeleiden zal United Anodisers binnenkort, in 2012, 
de industriële investering realiseren in haar vestiging in het Duitse Bernburg (budget van ca. 22 M€) voor 
het creëren van een zesde lijn voor continu-anodisatie. 
 
VOLGENDE AFSPRAAK: Jaarresultaten 2011 op 25 april 2012 vóór de beurs 
 
 
 

United Anodisers is ’s werelds 
grootste anodisatiegroep in de 
sectoren bouw en industrie. 
 

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 of in de automobielsector. 
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