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PERSBERICHT 

 
OMZET 1e SEMESTER 2013: 11,0 M€ 

OPTIMALISERING VAN DE INDUSTRIËLE TOOLS TER ONDERSTEUNING VAN DE 
ONTWIKKELING 

 
Brussel, 25 juli 2013 (17u45) – Binnen de context van een wereldwijd vertragende economie kondigt 
COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisering, een omzet voor het 1e semester van 2013 
aan van 11.034 K€. Dit cijfer houdt reeds rekening met een belangrijke renovatie van een productielijn in 
België. 
 
Evolutie van het omzetcijfer  
 

(in duizenden euro) 2013 2012 Verandering 

1e trimester 5.494 5.910 -7,0% 

2e trimester 5.540 6.030 -8,1% 

Totaal 1e semester 11.034 11.939 -7,6% 

 
Met een economie die het moeilijk blijft hebben, ligt het 2e trimester van 2013 in het verlengde van het 1e 
trimester met een omzet die 8,1% krimpt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Hierdoor vallen 
de prestaties van het afgelopen semester 7,6 % lager uit dan die van het 1e semester van 2012. Op 30 
juni 2013 zijn de verkopen, inclusief metaalanodiseringen, goed voor 4,1% van het omzetcijfer. 
 
De evolutie in de activiteit van het semester weerspiegelt de economische vertraging in de meeste 
Europese landen die we niet konden compenseren door het dynamisme in de opkomende markten, en 
dan meer bepaald door een politieke overgangssituatie in China. Bovendien waren ook de verdelers 
terughoudend in hun vooruitzichten voor de marktevolutie waardoor ze slechts minimumvoorraden 
aanhielden. 
 
De ontwikkeling en opwaardering van de productgamma's in nieuwe industriële markten 
(composietpanelen, geluidsschermen, ...) lieten toe de gevolgen van de conjuncturele vertraging te 
beperken door een gunstige evolutie van de productmix en een uitbreiding van de geografische markten 
gekoppeld aan een versterking van het internationale distributienetwerk, vooral dan in Azië. 
 
COIL heeft het 1e semester ook benut voor het versterken van zijn productietool in België met de 
renovatie van de eerste productielijn, waardoor deze gedurende een deel van het semester stilgelegd 
was. Met deze belangrijke renovatie kunnen we niet enkel voldoen aan de verwachte groei van de 
toekomstige verkopen , maar ook de uitbreiding van de productgamma's opvangen. Gelijktijdig hiermee 
is COIL in Duitsland gestart met de eerste fase van zijn investeringsplan in een zesde productielijn 
bestemd voor de anodisering van architecturale elementen en de Aziatische markten. 
 
Hoewel we op korte termijn voorzichtig blijven, gezien het aanhoudende slechte economische klimaat, 
beschikt COIL over stevige fundamenten om een nieuwe investeringsfase te starten en op middellange 
en lange termijn een ontwikkeling te ondersteunen die een meerwaarde zal opleveren. 
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VOLGENDE VERGADERING: Resultaten van het 1

e
 semester van 2013 op 27 september 2013 

 
COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de 

bouw en de industrie.  
 
Anodisering is een elektrochemisch procedé 

(elektrolyse) dat op het aluminiumoppervlak 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.  
 
Anodisering doet geen afbreuk aan de 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 voor zeer veel en erg uiteenlopende 
toepassingen: architectuur, design, industrie, automobiel.    
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