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PERSBERICHT  

 

JAARRESULTATEN 2013 
 
Brussel 22 mei 2014 (17u45) – Coil, wereldleider op gebied van aluminiumanodisering maakt zijn 
jaarresultaten bekend voor het boekjaar 2013. 
 
OPMERKELIJKE FEITEN 
Het boekjaar werd gekenmerkt door:  
 

 De algemene vertraging van de economische toestand in Europa. 

 De regeringswijziging in China waardoor grote bouwprojecten gericht werden uitgesteld. 

 De verhoogde vraag naar aluminiumplaten voor de auto-industrie die leidde tot een tijdelijke inkrimping 
van de productiecapaciteit van kwaliteitsmetaal dat voor de anodisering noodzakelijk is.  

 De acties van een groepering aandeelhouders die onvoorziene kosten voor de vennootschap met zich 
meebrachten en meer dan 1.2 M€ bedroegen, waarvan 1.020 K€ zonder invloed op de stroom aan 
geldelijke middelen. 

 De vervroegde uitbetaling aan de gedelegeerd bestuurder van een premie van 1,6 M€, om de 
contractuele vaste vergoeding met betrekking tot de opzegging van zijn mandaat veilig te stellen. 

 
ACTIVITEIT 2013 
De omzet in 2013 bedroeg 21.114 K€, een daling met 7,4 % tegenover 2012. De verkoop van 
metaalanodisering dragen slechts voor 2,9% bij tot de omzet van de periode.  
 
In Europa werd de conjuncturele vermindering van de verkoop aan walserijen gedeeltelijk gecompenseerd 
door de ontwikkeling van nieuwe markten. De diversifiëring van het aanbod leidt tot een verdieping van 
het productengamma, in het bijzonder op het domein van de composietpanelen en de geluidwerende 
wegafschermingen. Dit gaat gepaard met een verbreding van het eindcliënteel waar er grotere marges 
voorhanden zijn.  
 
De verkoop buiten Europa bleef zwak met uitzondering van Zuid-Korea. De verkoop werd tijdelijk 
aangetast door de vertraging van de Chinese markt die een enorm potentieel blijft hebben. Om haar 
ontwikkeling te bevorderen tekende de Vennootschap een nieuwe belangrijke overeenkomst met een 
Chinese verdeler. In Zuidoost-Azië zette de Vennootschap eveneens haar ontwikkelingsinspanningen 
verder. 
 
COIL nam deze periode te baat om het kwaliteits- en productiviteitsniveau van haar eerste productielijn te 
Landen in België te verhogen. In het bijzonder voor nieuwe eindmarkten worden er toepassingen 
ontwikkeld op deze gemoderniseerde lijn. 
 
De financiering van de investering in de zesde productielijn te Bernburg in Duitsland werd grotendeels 
voltooid in 2013. Deze werd echter vertraagd door de acties van de minderheidsaandeelhouders en door 
het lange finaliseringsproces van de bankfinanciering en van de investeringssubsidies. Er wordt voorzien 
dat deze lijn 6 operationeel zal zijn in het derde kwartaal 2015. 
 
GESCHIL TUSSEN AANDEELHOUDERS 
In september 2013 heeft een groep minderheidsaandeelhouders getracht de controle van de 
Vennootschap naar zich toe te trekken, door de samenstelling van de Raad van Bestuur te wijzigen. Hun 
acties hebben rechtstreeks geleid tot een versnelde instelling van een bonussenplan op lange termijn voor 
het management voor een bedrag van 1,02 M€; de betaling ervan is integraal geboekt in de rekeningen 
van 2013. Deze operatie heeft vrijwel geen impact gehad op de geldelijke middelen; de betrokken fondsen 
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zijn immers onmiddellijk geherinvesteerd in aandelen van de Vennootschap door middel van een 
kapitaalsverhoging met een prijs per aandeel van 7,09 €. 
 
De door de minderheidsaandeelhouders gevoerde acties hebben geleid tot een enorm tijdverlies voor het 
management en veroorzaakten juridische en administratieve kosten voor om en bij 200 K€. De poging tot 
wijziging van de Raad van Bestuur is in november van het afgelopen jaar, tijdens een buitengewone 
algemene vergadering, verworpen door de meerderheid van de aandeelhouders van de vennootschap. 
 
Sommige aandeelhouders hebben evenwel duidelijk laten verstaan dat ze hun strategie voor de indirecte 
overname van de Vennootschap zouden voortzetten met alle noodzakelijke acties om ze te 
verwezenlijken. Ten aanzien van deze geplande voortzetting van de geschillen, de storingen en het 
tijdverlies voor het beheer van de onderneming, hebben sommige referentieaandeelhouders en de Raad 
van Bestuur besloten maatregelen te nemen om: 
• een consolidatie van de structuur van het aandeelhouderschap van de Vennootschap te garanderen; 
• de shareholder value te ontwikkelen; 
• de beheercontrole van de Vennootschap te versterken. 
 
Na de besprekingen tussen de Raad van Bestuur, FMI en dhr. Timothy Hutton en de beslissingen is 
uiteindelijk een akkoord gesloten om een einde te maken aan de bestaande beheerovereenkomst tussen 
FMI en de Vennootschap, voor een eenmalig bedrag van 1708 k€, waarvan 1600 K€ contant betaald 
werd. In ruil daarvoor is overeengekomen dat FMI in de Raad van Bestuur zou blijven en op gerichte 
tijdstippen beheerdiensten zou leveren, in afwachting van de resultaten van een strategisch onderzoek 
dat in uitvoering is. 
 
RENDABILITEIT 2013 
Door de hoge vastekostenstructuur had de gedaalde verkoop een rechtstreekse invloed op de EBITDA en 
op de winst. In 2013 werd de bedrijfsrendabiliteit eveneens fors beïnvloeddoor een aantal niet gangbare 
kosten, die de groep van minderheidsaandeelhouders met zich meebracht en die voor het merendeel 
vastgesteld werden in de rekeningen van het eerste semester: instelling van het bonussenplan ten 
voordele van het management en van wettelijke erelonen (respectievelijk 1.020 K€ en 200 K€),, 
vervroegde ontslagvergoeding (1.600 K€), en vertragingskosten van de werf lijn 6 (568 K€).  
 
Zonder rekening te houden met deze uitzonderlijke elementen, zou de EBITDA 3.928 K€ bedragen, een 
beperkte daling van 15% tegenover 2012 en zou het bedrijfsresultaat 1.890 K€ bedragen, met name 9,0 
% van de omzet. 
 
Nadat er met de uitzonderlijke elementen rekening gehouden wordt, werd het bedrijfsresultaat negatief en 
bedraagt het (1.498) K€ in vergelijking met 2.758 K€ in 2012.   
 
De netto financiële lasten stijgen met 9,9 % tot 732 K€ omwille van de bankkosten voor de financiering 
van de investeringen in lijnen 1 en 6.   
 
Na belastingen van 46 K€ levert het nettoresultaat 2013 een verlies op van (2.276) K€.  
 
VEREENVOUDIGDE RESULTATENREKENING  

in K€ 2013 2012 

Omzet 21 114 22 808 
EBITDA 540 4 638 
    in % omzet  2,6%  20,3%  

Bedrijfsresultaat (1.498) 2 758 
    in % omzet  (7,1%)  12,1%  

Resultaat voor belastingen (2.230) 2 092  

Nettoresultaat (2.276) 1 996 
    in % omzet  (10,8%)  8,7%  

 
FINANCIËLE TOESTAND 
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In lijn met de bedrijfsresultaten het geconsolideerd eigen bedraagt 13.444 K€ op 31 december 2013 
tegenover 14.360 K€ een jaar eerder. Ondanks de stijging van de netto financiële schulden ten gevolge 
van de investeringen in lijnen 1 en 6 blijft de evolutie van de netto financiële schuldratio op het eigen 
vermogen beperkt tot 0,56 tegenover 0,35 een jaar eerder.  
 
VOORUITZICHTEN  
De vooruitzichten voor geanodiseerd aluminium zijn solide met een constant toenemende vraag.  Het 
geanodiseerd aluminium is omwille van zijn levensduur, zijn volledige recycleerbaarheid en zijn echte 
metalen afwerking een zekere waarde voor architecten en voor industriële ontwerpers. 
 
De economische context in Europa blijft nog altijd moeilijk, maar de ontwikkeling van COIL wordt 
gedragen door de verovering van nieuwe markten buiten Europa. COIL is van plan voordeel te halen uit 
hun potentieel, met name in China waar haar nieuwe verdeler van plan is om in de loop van het tweede 
kwartaal 2014 een grote plaatselijke voorraad geanodiseerd aluminium aan te leggen.  
 
Het arsenaal aan omvangrijke projecten in deze nieuwe markten zorgt ervoor dat we 2014 met 
vertrouwen tegemoet zien. De bestellingen die in het begin van het jaar binnengehaald werden, 
overtreffen reeds de verkoop van het volledige jaar 2013, zelfs indien ze nog niet opgenomen zijn in de 
omzet van het eerste kwartaal van 2014, een beperkte daling van 4,5 % tot 5.247 K€. 
 
Tegelijkertijd moet het strategische onderzoek in uitvoering bijdragen tot een versterking van het 
economische model van COIL rond drie assen: i) de rendabiliteit en het genereren van contanten 
maximaliseren, ii) de huidige en toekomstige schuldenlast beperken, iii) de investeringen nauwkeuriger 
controleren. De aldus gegenereerde beschikbare stromen aan geldelijke middelen zouden in het bijzonder 
gebruikt kunnen worden voor de uitbetaling van dividenden. Het strategische onderzoek zou binnenkort 
afgerond moeten zijn; de eerste besluiten zijn zeer bemoedigend. 
 
 
VOLGENDE VERGADERING : Algemene Vergadering op 4 juni 2014 
 

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 verschillende soorten toepassingen: 
architectuur, design, industrie of auto's. 

Alternext 
Isin : BE0160342011 - ALCOI 
Reuters : ALCOI.PA 
Bloomberg : ALCOI:FP 
www.coil.be 
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