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OMZET VAN HET 1STE HALFJAAR 2015 KENT EEN TOENAME VAN 5%
Brussel, 23 juli 2015 (17u45) – COIL, marktleider op het gebied van aluminiumanodisatie,
registreerde in het eerste halfjaar van 2015 een omzet van 12.658 K€, een toename van 5,4%
vergeleken met het eerste halfjaar van 2014.
Evolutie van de omzet per trimester
(in duizenden euro)

2015

2014

Variatie

1e trimester

6.357

5.247

+21,1%

2e trimester

6.301

6.760

-6,8%

12.658

12.007

+5,4%

Totaal 1e halfjaar

Incidentele vertraging van de groei tijdens het tweede trimester
Het tweede trimester 2015 toont een kleine vertraging van de activiteit. Een ongunstig
basiseffect (het tweede trimester 2014 kende een groei van 22%) en externe elementen
verklaren deze tijdelijke vertraging van de groei.
In Europa werd het tweede trimester ondanks een sterke vraag voornamelijk benadeeld door
een tijdelijke daling van de activiteit van een van onze belangrijkste walserij klanten, die tijdens
die bewuste periode een omvangrijke industriële reorganisatie heeft uitgevoerd. De verhoging
van de prijzen, toegepast vanaf de ingang van het boekjaar, heeft de gevolgen van de daling
van de volumes beperkt, o.a. de basisproducten. Tegelijkertijd heeft COIL een grotere
verscheidenheid van klanten bevorderd door te steunen op een uitbreidingsbeleid van de
aangeboden assortimenten van producten en diensten.
Buiten Europa heeft COIL zijn commerciële ontwikkeling voortgezet met het versterken van zijn
commerciële assets in Azië en de uitbreiding van het distributie netwerk over de hele wereld.
Tijdens het tweede trimester behouden de pakketaanbiedingen (geanodiseerde metalen
inbegrepen) een sterk niveau (ongeveer 10% van de omzet) vergeleken met de hoge referentie
van 2014. Voor het gehele halfjaar vertegenwoordigen ze 11% van de halfjaarlijkse omzet
tegen 8% tijdens het eerste halfjaar van 2014.
Vooruitzichten
Gezien de onzekerheid van de economie dient men voorzichtig te blijven op korte termijn, maar
dat neemt niet weg dat COIL over een forse basis beschikt om zijn economisch model en zijn
waardeschepping duurzaam te versterken. In dit vooruitzicht zet COIL in 2015 zijn

1

Persbericht van donderdag 23 juli 2015

investeringsplan verder door het verstevigen van de industriële productiemiddelen in België en
het installeren van een zesde productielijn in Duitsland die einde 2016 van start gaat.
VOLGENDE VERGADERING: Resultaten van het 1e halfjaar van 2015, op vrijdag 30 oktober 2015
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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