Wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie
PERSBERICHT

COIL BOEKT IN 2016 RECORDOMZET VAN 33,0 M€,
EEN STIJGING MET 32,3%
Brussel, 24 januari 2017 (17u45) - COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, bevestigt
in 2016 haar sterke groeidynamiek. Na een vierde kwartaal met sterke groei (+ 32,4%) boekt de
Vennootschap over heel het boekjaar een recordomzet van 33.009 K€, een stijging met 32,3% ten
opzichte van 2015.
Evolutie van de omzet per kwartaal
(in duizenden euro)

2016

2015

Schommeling

1e kwartaal

6.903

6.357

+ 8,6 %

2e kwartaal

8.579

6.301

+ 36,2 %

3 kwartaal

9.073

5.900

+ 53,8 %

4e kwartaal

8.454

6.384

+ 32,4 %

Jaartotaal

33.009

24.942

+ 32,3 %

e

Groeidynamiek houdt aan in het vierde kwartaal
Ook in het vierde kwartaal blijft COIL een sterke groei neerzetten in al haar markten. De gunstige
evolutie van de vraag en de positionering in nieuwe, veelbelovende marktsegmenten helpen daarbij.
De commerciële dynamiek heeft geleid tot een omzetstijging met 32,4% ten opzichte van het vierde
kwartaal 2015. Deze dynamiek wordt gedragen door de stijgende verkoop van anodisatiediensten (+
14,2%) alsook door de fors groeiende verkoop van verpakte aanbiedingen, die 20,2% van de
kwartaalomzet uitmaken, tegenover 7,5% een jaar eerder.
Gestage vooruitgang van de onderaannemingsactiviteiten in 2016
De traditionele verkoop van anodisatiediensten over heel het boekjaar is gestegen met 24% tegenover
vorig jaar. Reden hiervoor is de sterke vraag op de belangrijkste Europese markten van de
Vennootschap (distributie en architecturale producten) door de verschuiving van gelakt aluminium naar
geanodiseerd aluminium. De groei van de verkoop is tevens het gevolg van de ontwikkeling van nieuwe
productgamma's - kleuren en texturen - en de verscheidenheid in de product/klant-mix, met name binnen
het domein van de aluminium composietpanelen waar de Vennootschap haar posities aanzienlijk heeft
versterkt tijdens het boekjaar.
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Verdubbeling van de verkoop van verpakte aanbiedingen
De Vennootschap heeft tegelijkertijd haar aanwezigheid kunnen doordrukken op de markt van
architecturale projecten, waar ze continu geanodiseerd aluminium rechtstreeks aan de eindklant levert.
Dankzij de commerciële inspanningen buiten Europa, kon de Vennootschap in 2016 belangrijke
bestellingen binnenhalen in Rusland en Azië. Het gaat opnieuw om grote successen met, in het
bijzonder, een historische bestelling van geanodiseerd aluminium voor de bouw van een groot gebouw
in China. Uiteindelijk hebben deze ontwikkelingen geleid tot een stijging met 115,3% van de verkoop van
verpakte aanbiedingen, die 14,82% uitmaken van de kwartaalomzet, tegenover 9,1% in 2015.
Vooruitzichten
Voor het boekjaar 2016 zou COIL de sterke rentabiliteitsstijging moeten kunnen bevestigen, zoals de
Vennootschap reeds heeft getoond in het eerste semester. Voor het boekjaar 2017 wil de Vennootschap
haar gunstige ontwikkeling, namelijk een dynamische organische groei en een hoge rentabiliteit,
voortzetten. Met de voltooiing van de investeringen in Duitsland en België zal COIL offensiever kunnen
optreden en haar leiderschap op gediversifieerde markten kunnen versterken.
Indicatieve financiële kalender 2017





28 april 2017
25 juli 2017
3 oktober 2017
6 november 2017

Jaarresultaten 2016 en omzet eerste kwartaal 2017
Omzet eerste semester 2017
Resultaten eerste semester 2017
Omzet derde kwartaal 2017

De persberichten worden verspreid na beurssluiting.

COIL is de referentie voor aluminiumanodisatie op het
vlak van kwaliteit en capaciteit met een dominante
marktpositie in de hele wereld.
Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) dat op het oppervlak
van het aluminium een natuurlijke oxidelaag aanbrengt die beschermt en 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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