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PERSBERICHT

OMZETSTIJGING MET 36,2% IN HET TWEEDE KWARTAAL 2016 WAARDOOR
HALFJAARGROEI + 22,3% BEDRAAGT
Brussel, 21 juli 2016 (17u45) - COIL, wereldleider op het gebied van continue aluminiumanodisatie, realiseerde
in het eerste halfjaar 2016 een omzet van K€ 15.842, een stijging met 22,3% ten opzichte van het eerste
halfjaar 2015.
Evolutie van de omzet per kwartaal
(in duizenden euro)

2016

2015

Wijziging

1e kwartaal

6.903

6.357

+ 8,6 %

2e kwartaal

8.579

6.301

+ 36,2 %

15.482

12.658

+ 22,3 %

Totaal 1e halfjaar
Versnelling van de groei in het tweede kwartaal

COIL heeft op een gunstige markt een aanzienlijke versnelling van haar groei gerealiseerd in het tweede
kwartaal 2016, met een omzet die 36,2% hoger lag dan die van het tweede kwartaal 2015.
Deze sterke kwartaalgroei wordt verklaard door de sterke opmars van de verkoop van verpakte aanbiedingen
(inclusief metaalanodisatie), die 12,6% van de kwartaalomzet uitmaakt tegenover 8,1% een jaar eerder, en
een sterke stijging van de verkoop van anodisatiediensten, die met bijna 30% gestegen is tegenover het jaar
ervoor.
Diversificatie van de markten
In Europa werd de groei ondersteund door de gunstige evolutie van de uitbestede activiteiten, met een sterke
vraag in alle sectoren, en de voortzetting van de diversificatie van de mix product/klant, met in het bijzonder de
sterkere posities op de markt van de composietpanelen.
Buiten Europa kennen de factureringen een sterke stijging dankzij de realisatie van verschillende belangrijke
architecturale projecten in Azië en de Verenigde Staten. De commerciële inspanningen om de verspreiding
van geanodiseerd aluminium op nieuwe geografische markten met sterk potentieel te verbeteren, zouden op
lange termijn de toekomstige groei van de Vennootschap moeten ondersteunen.
Vooruitzichten
COIL zet in 2016 haar investeringen in de versterking van haar industriële middelen in België en in de
installatie van een zesde productielijn in Duitsland voort. Deze grootschalige investeringen, die in het eerste
halfjaar 2017 afgerond zullen zijn, zullen zorgen voor een belangrijke, flexibele en ultramoderne
productiecapaciteit om de groeistrategie en waardecreatie te ondersteunen.

1

Persbericht van 21 juli 2016

Annulering van het bonusplan voor de bestuurders
Op de gewone algemene vergadering van COIL op 1 juni 2016, keurden de aandeelhouders van de
Vennootschap met meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen (91,5%) de principes goed
van een bonusplan (“Directors Incentive Plan”) voor een totaal bedrag van M€ 7,674 ten gunste van de
bestuurders van de Vennootschap: Genaxis SA, Patrick Chassagne, Jim Clarke en Finance & Management
International NV.
Gezien de sterke tegenkanting van sommige aandeelhouders, hebben de belangrijkste aandeelhouders van
de Vennootschap aan de raad van bestuur gevraagd de uitvoering van dit bonusplan te annuleren in het
belang van COIL en haar aandeelhouders.

VOLGENDE AFSPRAAK: Resultaten 1e halfjaar 2016, 31 oktober 2016
COIL is wereldleider op het vlak van anodisatie
voor de bouw en industrie.
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
toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.
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