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PERSBERICHT 

 

COIL NEEMT HET VOORMALIGE BEDRIJF ITALFINISH OVER  
EN VERSTERKT ZIJN PRODUCTIECAPACITEIT  

 
Brussel, 28 augustus 2015 (17:45) – COIL, de wereldwijde marktleider op het gebied 
van continue aluminiumanodisatie in de vorm van rollen, kondigde de overname aan van 
het voormalige bedrijf Italfinish. 
 
Italfinish is een Italiaans bedrijf dat de marktleider was binnen zijn bedrijfssector 
 
Italfinish, gevestigd in Capestrano, Italië, was aanvankelijk een familiebedrijf 
gespecialiseerd in continue en seriegewijze anodisatie. Na zijn faillissement, werden de 
productie-installaties van Italfinish in 2012 gehuurd bij de beheerder door de groep 
United Anodisers en onlangs overgenomen. COIL neemt 100% van het uitgegeven 
aandelenkapitaal over van United Anodisers srl. 
 
De door Coil overgenomen productiemiddelen sluiten aan op de bestaande 
productieprocessen en bieden tevens mogelijkheden voor strategische synergieën 
vooral in de vorm van: 
 
• een continue anodisatielijn voor vlakgewalste aluminiumproducten in de vorm van 

rollen 
• een geautomatiseerde anodisatielijn voor serieproductie, gespecialiseerd in het 

anodiseren van aluminium staalplaat 
• een lijn voor het op lengte snijden 
 
Strategische activa om meer waarde toe te voegen 
 
Deze overname sluit aan op de strategie van Coil om de kwaliteit van zijn 
productiemiddelen te verbeteren en de ontwikkeling van zijn productenaanbod te 
versterken. 
 
De continue anodisatielijn in Italië zal worden geïntegreerd in de bestaande continue 
productieprocessen van Coil. De productielijnen in België en in Italië zullen zich 
geleidelijk specialiseren op de snel groeiende markten voor fijn materiaal. Hiervoor 
werden er in de afgelopen jaren grote investeringen gedaan in België, om zowel de 
kwaliteit als de productiviteit te versterken. Na zijn geslaagde investering in lijn 1 in 
2013, investeert Coil 2,2 miljoen € in de renovatie van de tweede productielijn in Landen 
in 2015. 
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Met de huidige bouw van een nieuwe lijn 6 in Bernburg voor een bedrag van 20,9 
miljoen €, zullen ook de Duitse activiteiten van Coil worden ontwikkeld, die zijn 
gespecialiseerd in dikker materiaal bestemd voor architectonische markten en in het 
bijzonder voor markten buiten Europa. 
 
De geautomatiseerde anodisatielijn voor serieproductie is een belangrijke aanwinst voor 
de productiecapaciteit en de O&O van Coil. Hiermee wordt de verdere ontwikkeling van 
Coil ondersteund op architectonische markten en eindgebruikersmarkten, vooral buiten 
Europa. Met deze lijn, die vooral is geoptimaliseerd voor de exclusieve verwerking van 
aluminium staalplaat, kunnen er vooral schaalmodellen worden gemaakt voor 
architectonische projecten en kleine productieseries, die vanuit een economisch 
standpunt moeilijk zijn te leveren op korte termijn met de grote continue anodisatielijnen. 
De lijn helpt ook om de uitbreiding te bevorderen van de productengamma's van Coil 
met nieuwe texturen en kleuren.  
 
De financiële voorwaarden 
 
De aankoopprijs werd vastgesteld op 8,654 miljoen € in contanten, waarvan 4,7 miljoen 
€ zal worden geherinvesteerd in Coil in de vorm van door de verkoper ingetekende 
nieuwe gewone aandelen. United Anodisers Limited, de uiteindelijke eigenaar van het 
bedrijf Italfinish, kende een verkoopkrediet op korte termijn toe van 1,85 miljoen € voor 
de uitvoering van deze overname en stond tevens garant voor de bestaande schulden 
van Italfinish en voor zijn toekomstige bedrijfsresultaten. 
 
Het Bestuur van COIL licht de overname toe 
 
Tim Hutton, CEO van Coil, concludeerde: "Het is met groot genoegen dat wij de 
voormalige activiteiten van Italfinish in ons bedrijf opnemen. Deze overname zal onze 
capaciteiten aanmerkelijk verbeteren en ons potentieel aanzienlijk versterken. De activa 
van Italfinish, die aansluiten op onze kernactiviteiten, zullen een strategische waarde 
opleveren en ons in de gelegenheid stellen om ons bedrijf veel flexibeler te maken en 
tegelijkertijd onze geografische verkoop en ons productenaanbod te ontwikkelen. Door 
de integratie van de activa kunnen wij onze groei versnellen naar een groter 
klantenbestand wereldwijd, vooral dankzij geanodiseerde nisproducten met een sterkere 
handelsmarge." 
 
 

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de 

bouw- en industriesectoren.  
 
Anodisatie is een elektrochemisch procédé 

(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.  
 
Door anodisatie blijven alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van 
aluminium behouden; Het behoudt zijn grote stijfheid en zijn uitstekende kracht-
tot-gewicht verhouding, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn 
uitzonderlijke corrosieweerstand, zonder enige impact te hebben op de totale 
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recycleerbaarheid van het metaal.  
 
Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: 
architectuur, design, industrie of auto's.    
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