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PERSBERICHT 

 
OMZET VAN HET 1e KWARTAAL VAN 2013: 5,5 M€ 

 
Brussel, 2 mei 2013 (17h45) – COIL, wereldleider op het vlak van de anodisatie van aluminium, kondigt 
een omzet aan voor het 1e kwartaal 2013 van 5,494 K€, een lichte daling t.o.v. dezelfde periode van het 
vorige boekjaar.  
 

In een moeilijk economisch klimaat in Europa is de omzet van het voorbije kwartaal 7 % lager dan die 
van het 1e kwartaal 2012; rekening gehouden met de renovatie van de eerste productielijn in België, 
afgesloten in de periode overeenkomstig het investeringsplan.  
 
COIL consolideert niettemin de behaalde prestaties op het einde van boekjaar 2012 met een sequentiële 
stijging van de activiteiten met 7,1 % t.o.v. het 4e kwartaal 2012. De verkoop van geanodiseerde metalen 
vertegenwoordigt 5,7% van de omzet op 31 maart 2013. 
 
In Europa bleef de vraag laag in industriële sectoren met conservatieve verwachtingen van 
metaaldistributeurs en de handhaving van de minimumvoorraden. Deze conjucturele erosie van de 
verkoop werd gecompenseerd door de ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten, op gebied van producten 
en verbruiksklanten. Deze diversificatie van het aanbod is ook gepaard gegaan met de oprichting van 
een nieuw partnerschap voor de ontwikkeling van samengestelde panelen in geanodiseerd aluminium. 
 
In Azië, in het kielzog van recente successen, intensiveerde COIL haar marketinggerichte en 
commerciële  ontwikkeling ter ondersteuning van de groei van de omzet in deze regio. Deze dynamiek 
gaat samen met een groeiend aanbod met de oprichting van lokale partnerschappen, waaronder in 
China, voor de uitbreiding van een internationaal distributienetwerk. 
 
Ter ondersteuning van haar geografische uitbreidingsstrategie  richt COIL haar inspanningen in 2013 op 
investeringen in een zesde productielijn in Duitsland, voor architecturale anodisatie en de Aziatische 
markten. Met sterk stijgende resultaten in 2012 en een gezonde financiële structuur beschikt COIL over 
solide fundamenten om deze nieuwe ontwikkelingsfase aan te vatten. 
 
VOLGENDE VERGADERING: Algemene vergadering van 5 juni 2013 
 

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de 
bouw- en industriesectoren.  
 
 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 in een verscheidenheid van 
toepassingen: architectuur, ontwerp, industrie of auto.    
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