Wereldwijd nr. 1 op gebied van aluminiumanodisering
PERSBERICHT

JAAROMZET IN 2014 VAN 22,9 miljoen €
EEN STIJGING VAN 8,5%
Brussel, 22 januari 2015 (17u45) – COIL, wereldleider op gebied van aluminiumanodisering,
verwezenlijkte in 2014 een omzet van 22.920 K€ , een stijging van 8,5 % in vergelijking met 2013. De
Vennootschap zet haar groei in Europa verder in een nochtans moeilijke economische context;
tegelijkertijd wordt haar ontwikkeling buiten Europa versterkt.
Evolutie van de omzet
(in duizenden euro)

2014

2013

Variatie

1e trimester

5.247

5.494

-4,5%

2e trimester

6.760

5.540

+22,0%

3 trimester

6.087

4.629

+31,5%

4e trimester

4.825

5.451

-11,5%

Jaartotaal

22.920

21.114

+8,5%

e

Een stevige groei ondanks een tijdelijke vertraging in het 4e trimester
COIL bevestigt de stevige groei en haar capaciteit om zich aan te passen aan een wisselvallige
economische context die met name in Europa door talrijke spanningen gekenmerkt wordt. De
heropleving van de activiteit die met 8,5% groeide in vergelijking met het vorige jaar is het gevolg van
een aangehouden vraag in een aluminiummarkt die in 2014 groeide.
In het 4e trimester treedt er echter een tijdelijke vertraging op van de groei. Deze vertraging wordt
verklaard i/ door een hoge vergelijkingsbasis in 2013 en ii/ door de zwakke verkoop aan de walserijen
omwille van een tijdelijk tekort aan kwaliteitsvol materiaal op de markt. In deze context bedraagt de
omzet van het 4e trimester 2014 4.825 K€, een daling van 11,5% tegenover dezelfde periode van het
jaar voordien.
Geografische diversificatie van de verkoop
In Europa is de stijging van de jaarverkoop te danken aan de goede algemene toestand van de
industriële markten die onderhouden wordt door de diversifiëring van de productmix en de ontwikkeling
van de producten- en dienstengamma's. Deze elementen gaan eveneens gepaard met een verbreding
van het eindcliënteel dat in 2014 de zwakke verkoop aan de walserijen compenseert.
Buiten Europa versterkt COIL zijn commerciële ontwikkeling en de diversifiëring van haar eindmarkten.
Deze ontwikkelingen vertalen zich in een stijgende verkoop in Azië en een versterking van de
plaatselijke referentiëring die geconcretiseerd werd door de ondertekening van een belangrijke
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partnershipsovereenkomst met een Chinese distributeur. Deze ontwikkelingen concretiseren zich in
2014 in de groei van de packagingaanbiedingen (waar de levering van metaal in begrepen zit) die
ongeveer 9% van de geconsolideerde omzet van 2014 vertegenwoordigen tegenover 3% een jaar
eerder.
Vooruitzichten
De groeiende verkoop in 2014 bevestigt de stevige posities van COIL in haar markt en de kwaliteit van
haar aanbod. Rekening houdend met de aanhoudende economische onzekerheden, blijft COIL
voorzichtig op korte termijn maar beschikt ze wel over een stevige basis om haar economisch model en
haar waardecreatie duurzaam te versterken.
Om haar uitbreiding te ondersteunen zet COIL in 2015 haar investeringsstrategie verder met een zesde
productielijn in Duitsland, voor architecturale anodisering en de Aziatische markten. Deze zou
operationeel moeten zijn in de loop van het eerste semester van 2016.
De versterking van het leiderschap van COIL op de Europese markt en de ontwikkeling van haar
commerciële dynamiek in nieuwe markten met een hoog potentieel moeten ervoor zorgen dat de groei
van haar prestaties verder geconsolideerd wordt.

VOLGENDE AFSPRAAK: Jaarresultaten 2014 op 14 april 2015 (voor Beurs)
COIL is de grootste anodiseur ter wereld Alternext
voor de bouw- en industriesectoren.
Isin: BE0160342011 - ALCOI
Reuters : ALCOI.PA
Anodisering is een elektrochemisch Bloomberg : ALCOI:FP
procedé (elektrolyse) dat op de oppervlakte van het aluminium www.coil.be
een natuurlijke oxidelaag aanbrengt die beschermt en die kan
worden gekleurd. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand COIL
tegen corrosie en verhoogt de functionele kwaliteiten van het Tim Hutton
Gedelegeerd bestuurder
metaal.
tim.hutton@coil.be
Anodisering beschermt alle natuurlijke en ecologische Tel: +32 (0)11 88 01 88
eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn
uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische CALYPTUS
eigenschappen, zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en Cyril Combe
cyril.combe@calyptus.net
zijn hoge recycleerbaarheid.
Tel.: +33 (0)1 53 65 68 68
Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten
toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.
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