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Wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie  
 
PERSBERICHT 
 

COIL VOERT DE KAPITAALVERRICHTINGEN UIT OVEREENGEKOMEN BIJ DE 

OVERNAME VAN HET VROEGERE ITALFINISH 

 

Brussel, 25 februari 2016 - 17u45 - COIL, wereldleider op het gebied van continue aluminiumanodisatie, 

kondigt de realisatie aan van de eerste schijf van de kapitaalverhoging voorbehouden aan United Anodisers 

(Batch) Limited. 

Naar aanleiding van de verkoop in augustus 2015 van 100% van United Anodisers srl (voorheen Italfinish), 

heeft United Anodisers (Batch) Limited zich ten overstaan van COIL ertoe verbonden in te schrijven op een 

aantal kapitaalverhogingen in opeenvolgende schijven voor een totaal bedrag van 4.700 K€. 

Op een eerste schijf werd recent ingeschreven op 18 februari 2016. Daarbij werden 146.746 nieuwe aandelen 

gecreëerd. Op drie andere identieke schijven zal waarschijnlijk in de loop van de maand maart worden 

ingeschreven.  

De inschrijving op deze kapitaalverhogingen is enkel voorbehouden aan United Anodisers (Batch) Limited, de 

verkoper van Italfinish. Voor elke schijf wordt de inschrijvingsprijs voor de nieuwe aandelen vastgesteld op 

8,007 € per aandeel. Dit houdt een premie in van ongeveer 47% ten opzichte van de volumegewogen 

gemiddelde koers sinds 1 januari 2016.  

Na verwezenlijking van deze kapitaalverhogingen zullen de 586.984 nieuwe aandelen ongeveer 24% 

vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van COIL.  

Ter indicatie, een aandeelhouder die, vóór deze transacties, 1% bezit van het maatschappelijk kapitaal van 

COIL, zou, na deze transacties, 0,76% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. 

 

COIL is de wereldwijde referentie voor continue 
aluminiumanodisatie op het vlak van kwaliteit en 
afmetingen met een dominante marktpositie in de hele 
wereld.  

 
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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