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OMZET VOOR HET 1STE SEMESTER 2012: 11,9 M€
Brussel, 25 juli 2012 (17.45 uur) – United Anodisers, wereldleider op het vlak van de anodisatie van
aluminium, meldt een omzet van 11.939 K€ voor het 1ste halfjaar van 2012. De moeilijke conjunctuur en
afwachtende houding van de markt in Europa wogen zwaar op de activiteit in het tweede kwartaal, dat
ongunstig uitviel in vergelijking met 2011.
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De activiteit houdt goed stand in een moeilijke conjunctuur
In een uiterst onzeker macro-economisch klimaat, vooral in Europa, wordt het tweede kwartaal van 2012
gekenmerkt door een erosie van de activiteit, waardoor het resultaat van het afgelopen halfjaar 4,8 %
onder dat van het 1ste halfjaar van 2011 bleef.
Toch registreert COIL een solide niveau van activiteit in vergelijking met het hoge niveau van 2011,
waarin tijdens het 2de kwartaal een stijging van de omzet met 31,6% werd genoteerd. Het 2de kwartaal
2012 werd in hoofdzaak gekenmerkt door:
 de zwakke vraag op de industriële markten in de belangrijkste economieën van West-Europa;
 de conservatieve houding van de meeste verdelers van metalen met betrekking tot de evolutie van
de markt, waardoor ze hun voorraden op een minimumniveau houden.
De inkrimping van de activiteit in deze periode wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de sterke stijging
van de activiteiten van de Groep in Azië, met meer bepaald contracten die werden afgesloten in China
voor de anodisatie van symbolische gebouwen, zoals het Dalian International Conference Centre of de
Beurs van Shenzhen. Deze commerciële successen dragen bij tot stijgende verkopen buiten Europa.
Voorzichtigheid en reactiviteit tijdens het 2de kwartaal 2012
Ondanks een solide financiële situatie blijft COIL voor de rest van het jaar 2012 voorzichtig wegens de
grote onzekerheid in vele Europese industriële sectoren en de vertraging van de economische groei
wereldwijd.
Zelfs als de vraag naar continu anodisatie blijft en slechts matig beïnvloed wordt door de huidige
economische conjunctuur, heeft COIL in deze context besloten om zijn project voor de bouw van een 6de
productielijn in Duitsland en van een dienstencentrum voor aluminium tijdelijk te bevriezen.
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Deze beslissing doet geen afbreuk aan de geografische expansiestrategie. In dit perspectief blijft COIL
zijn activiteiten concentreren op de ontwikkeling in landen met een sterk maar nog onvoldoende
aangeboord potentieel, meer bepaald in Azië. De ontwikkeling van deze nieuwe markten steunt op de
versterking van het aanbod wereldwijd met het afsluiten van plaatselijke partnerships en de ontwikkeling
van een internationaal distributienet.
VOLGENDE AFSPRAAK: resultaten van het 1ste halfjaar 2012, 25 september 2012
COIL is het grootste anodisatiebedrijf ter wereld voor
de bouwsector en de industrie.
Anodisatie is een elektrochemisch procedé
(elektrolyse) waarbij op het oppervlak van het aluminium een natuurlijke
oxidelaag wordt ontwikkeld die eventueel gekleurd kan worden. Het metaal krijgt
daardoor een betere weerstand tegen corrosie en/of sterkere functionele
eigenschappen.
Door anodisatie behoudt het aluminium al zijn natuurlijke en ecologische
kenmerken; het behoudt zijn hardheid en uitstekende verhouding
kracht/gewicht, zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie zonder enige invloed
op de totale recycleerbaarheid van het metaal.
Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in zeer uiteenlopende toepassingen:
architectuur, design, industrie of de automobielsector.
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