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STERKE OMZETSTIJGING IN HET 2e TRIMESTER VAN 2014: +22%
Brussel, 24 juli 2014 (17u45) – COIL, wereldleider op gebied van aluminiumanodisering, verwezenlijkte
een omzet van 6.760 K€ in het tweede trimester van het boekjaar 2014, een stijging van 22% in
vergelijking met hetzelfde trimester in 2013. De semesteromzet bedraagt zo 12.007 K€, een stijging met
8,8 % in vergelijking met het eerste semester van 2013.
Evolutie van de omzet
(in duizenden euro)
e

2014

2013

Variatie

1 trimester

5.247

5.494

-4,5%

2e trimester

6.760

5.540

+22,0%

12.007

11.034

+8,8%

e

Totaal 1 semester

Groei gedragen door een diversificatie van de markten
In een gunstiger klimaat dat gekenmerkt wordt door een geleidelijke herneming van de economische
activiteit in de eurozone laat COIL een beduidende verbetering van haar groei in het tweede trimester
van 2014 optekenen.
In Europa vloeit de stijging van de verkopen voort uit het feit dat de industriële markten goed weten te
weerstaan. Deze wordt gestimuleerd door de diversificatie van de productmix in combinatie met de
ontwikkeling van product- en servicegamma’s. Dit gaat eveneens gepaard met een toename van het
aantal eindklanten, wat de vermindering van de verkoop aan walserijen compenseert, die getroffen
worden door een tijdelijke beperktere beschikbaarheid van kwaliteitsmetaal op de markt.
Buiten Europa stelt COIL een stijging van zijn facturatie vast door een toename van de contracten die
begin 2014 in Azië afgesloten werden. Met het oog op een versteviging van zijn posities in de
groeimarkten heeft COIL zijn distributiestrategie dynamischer gemaakt, en dan meer bepaald in China
door het opzetten van een belangrijk partnerschap met een lokale verdeler. COIL voorziet ook een
uitbreiding van zijn distributienetwerk in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.
De verschillende evoluties dragen bij tot een sterke stijging van het gewicht van de pakketaanbiedingen
(inclusief metaalanodisering) in de omzet: 8% op 30 juni 2014 tegenover 4% een jaar eerder.
Vooruitzichten
COIL heeft goede vooruitzichten voor het tweede semester van het lopende boekjaar. De Vennootschap
heeft trouwens ook een beter zicht op haar activiteit met een orderboek dat in vergelijking met het
voorgaande jaar beter gevuld is.
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Persbericht van 24 juli 2014

De intensivering van de commerciële inspanningen voor een betere verspreiding van geanodiseerd
aluminium op de groeimarkten met veel potentieel, gekoppeld aan de lopende optimalisering van het
economische model van COIL zijn sterke pijlers voor een verbetering van de prestaties.
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VOLGENDE AFSPRAAK: Resultaten van het 1 semester van 2014, op 25 september 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.
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