Wereldwijde nr. 1 op gebied van aluminiumanodisering
PERSBERICHT

GOEDE STERKTE VAN DE OPERATIONELE RENTABILITEIT
IN HET 1e SEMESTER VAN 2013, EXCLUSIEF UITZONDERLIJKE
ELEMENTEN
SOLIDE FUNDAMENTEN TER HANDHAVING VAN DE
INDUSTRIËLE EN COMMERCIËLE EXPANSIE
Brussel, 23 oktober 2013 (17h45) - COIL, marktleider op het gebied van anodisering van aluminium, registreerde in
het eerste semester van 2013 een solide operationeel resultaat. De sterkte van de rentabiliteit in een moeilijke
economische situatie en de degelijkheid van de financiële structuur zorgen voor een gunstig vooruitzicht op de
ontwikkeling van nieuwe productiecapaciteiten ter ondersteuning van internationale expansiestrategie.
Conjucturele vertraging van de activiteit
De omzet van de eerste helft van 2013 bedroeg 11.034 K€; een daling van 7,6% in vergelijking met het eerste
semester van 2012. Deze vertraging van de activiteit moet worden afgewogen tegen de aanzienlijke inkrimping van
de Europese bouwsector.
In een context van geringe vraag van Europese metaaldistributeurs versterkt COIL haar commerciële posities door
haar eindklantenbestand uit te breiden en zich te concentreren op de ontwikkeling en versterking van de
productlijnen, met name op nieuwe industriële markten (composietpanelen, geluidswerende producten…).
In Azië, waar de vraag uit Korea werd stagneerde, werd de commerciële activiteit in China tijdelijk afgeremd door
een politieke overgangsperiode. De Chinese markt biedt steeds belangrijke mogelijkheden en de vooruitzichten
voor COIL zijn er veelbelovend, wat blijkt uit de bijdragen tot de constructie van het Dalian International Conference
Center, het grootste gebouw in geanodiseerd aluminium ter wereld, in 2012.
Op het industriële niveau heeft COIL deze periode gebruikt om haar productiemiddelen in België te versterken met
de renovatie van de eerste productielijn, waardoor deze een deel van het semester buiten gebruik was.
Handhaving van een verhoogde rentabiliteit, exclusief uitzonderlijke elementen
Ondanks een lagere omzet kon COIL haar marges op een stijgend niveau handhaven. Niettemin werden de
resultaten beïnvloed door de boeking van een uitzonderlijk element van 1.020 K€, namelijk een bonusplan op
lange termijn ten gunste van Finance Management International, dat oorspronkelijk door middel van
.
kapitaalverschuiving moest worden uitgevoerd
Het geheel van de betrokken fondsen werd geherinvesteerd in gewone aandelen van COIL. In dit perspectief heeft
de Raad van Bestuur op 23 oktober besloten een kapitaalsverhoging voor een bedrag van 1020 K€ door te voeren,
door de uitgifte van 143.864 nieuwe aandelen tegen een prijs van 7,09€, zoals bepaald door de Commissaris van
de Vennootschap op basis van de intrinsieke waarde van de Onderneming volgens artikel 598 van de Belgische
bedrijvenwet. De Raad van Bestuur heeft besloten om de inschrijving van deze kapitaalsverhoging voor te
behouden aan haar gedelegeerd bestuurder, Finance Management International, vertegenwoordigd door Tim
Hutton. De werkelijke inschrijving zal plaatsvinden na de opening van de vergadering van 24 oktober. Door deze
operatie zal het totaal aantal aandelen 1.854.858 bedragen.
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Zonder rekening te houden met dit uitzonderlijk element, bedroeg het L’EBITDA op 30 juni 2013 2.225 K€. De
EBITDA-verhouding (20,2% van het geconsolideerde resultaat t.o.v. 21,2% op 30 juni 2012) vertoont een kleine
daling dankzij een goed beheer van de operationele kosten. Het bedrijfsresultaat (exclusief uitzonderlijk element)
blijft solide en bedroeg 1.229 K€, of 11,1% van de totale omzet in vergelijking met 13,3% een jaar eerder.
Na verrekening van het uitzonderlijk element van 1.020 K€, bedroeg het bedrijfsresultaat 209 K€, of een marge van
1,9 %.
Na netto financiële kosten, 36 procent lager, van 358 K€ en een belastingkost van 72 K€, bedroeg de nettowinst
(221) K€.
Vereenvoudigde resultatenrekening (niet-gecontroleerde gegevens)
(K€)
Omzet
EBITDA (excl. uitzonderlijke elementen)
in % omzet

Bedrijfsresultaat (excl. uitzonderlijke elementen)
in % omzet

Bedrijfsresultaat
in % omzet

Netto resultaat voor belastingen
Netto resultaat
in % omzet

S1 2013

S1 2012

11.034
2.225

11.939
2.533

20.2%

21,2%

1.229

1.591

11,1%

13,3%

209

1.591

1,9%

13,3%

(149)
(221)

1.032
975

(2,0)%

8,2%

Soliditeit van de balans
COIL profiteert van een gezonde en solide financiële situatie. Na verrekening van het resultaat van het semester
bedraagt het eigen vermogen 14.442 K€, een bedrag dat nauw aanleunt bij dat van 31 december 2012.
Ondanks de toename van de netto financiële schulden (+8,6% tot 5.558 K€), als gevolg van de investeringen in de
productielijnen 1 en 6, bedroeg de verhouding tussen de netto financiële schuld en de fondsen 0,38 t.o.v. 0,35 op
31 december 2012.
Omzet van het derde kwartaal
De omzet van het derde kwartaal bedroeg 4.629 K€, 22,1 % lager dan het hogere derde kwartaal van 2012 (een
stijging van 16,1%). Aan het einde van de eerste negen maanden van het fiscale jaar 2013 bedroeg de verkoop
15.663 K€, een daling van 12,4% t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar.
Vooruitzichten
Ondanks de voorzichtigheid op de korte termijn wegens de economische somberheid in Europa, beschikt COIL
over solide fundamenten om een nieuwe fase van investeringen aan te vatten en op de middellange en lange
termijn een waardeverhogende ontwikkeling te ondersteunen.
COIL investeert daarom in een zesde productielijn in Bernburg, Duitsland. De capaciteitvergroting zal bijdragen tot
de creatie van een wereldwijde referentiesite in de productie van een volledig gamma van architectonische
staalplaten in geanodiseerd aluminium. De investering is een ontwikkelingshefboom ter ondersteuning van
ontwikkelingen van nieuwe geografische markten, met name in Azië, op middellange termijn. De nieuwe
productielijn zal naar verwachting operationeel zijn in januari 2015, overeenkomstig de oorspronkelijke begroting
van 20,9 M€ (bedrag voor 38% gesubsidieerd door de Duitse overheid).
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De nieuwe geografische markten, met name buiten Europa, bieden belangrijke mogelijkheden. Recente
inspanningen voor de ontwikkeling van, met name, de Zuid-Aziatische markten moeten bijdragen tot de
ontwikkeling van COIL in de nabije toekomst.
Het rapport van de Raad van Bestuur en dat van de auditeur zijn beschikbaar op de financiële informatiewebsite
van COIL, http://investors.coil.be/, op 24 oktober, voor opening van de Beurs.
Het halfjaarlijkse financiële rapport zal ten laatste op 31 oktober, na sluiting van de Beurs, op dezelfde website
beschikbaar zijn.
VOLGENDE VERGADERING : Jaaromzet 2013, op 23 januari 2013
COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de
bouw- en industriesectoren.
Anodisatie is een elektrochemisch procede
(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
toepassingen: architectuur, ontwerp, industrie of auto.
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