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Wereldwijde nr. 1 op gebied van aluminiumanodisering PERSBERICHT 

 
OMZET VAN DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2017: 22,8 M€ 

 
Brussel 14 november 2017 (17u45) – Coil, wereldleider op gebied van aluminiumanodisering maakt zijn 
jaarresultaten bekend van de eerste negen maanden van het boekjaar 2017.  
 
Evolutie van de omzet per trimester 
 

(in duizenden euro) 2017 2016 Variatie 

1e kwartaal 7.457 6.903 + 8,0% 

2e kwartaal 6.904 8.579 - 19.5% 

3e kwartaal 8.478 9.073 - 6,6% 

Totaal 9 maanden 22.840 24.555 - 7.0% 

 
Positief momentum in het derde kwartaal 
 
Na een wat trager tweede kwartaal is de omzet van COIL opnieuw gestegen in het derde kwartaal tot 8.478 K€.  
Ook al is de verkoop teruggelopen met 6,6% in vergelijking met een hoge vergelijkingsbasis (het derde kwartaal 
van 2016 kende een stijging van 53,8%), blijft hij 3% hoger boven het kwartaalgemiddelde van 2017. 
 
De verkoop van de anodisatiediensten ligt in lijn met het tweede kwartaal en wordt gekenmerkt door een zekere 
afwachtende houding van de distributeurs vanwege de volatiliteit van de aluminiumprijzen. In deze context lopen 
de anodisatiediensten (6.621 K€ in het derde kwartaal van 2017) terug met 13,9% over een jaar. De verkoop 
gaat echter gepaard met een sequentiële groei van 4,1% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017, als 
het teken van een trendomkeer aan het einde van de periode. Uit de eerste negen maanden van het fiscale jaar 
2017 blijkt een daling van 9,4% t.o.v. dezelfde periode in 2016. 
 
De verkoop van verpakte aanbiedingen (inclusief anodisatie en metaal) kent een commerciële versnelling, met 
name in Azië. Het verkoopcijfer van het derde kwartaal 2017 bedroeg 21,9% van de kwartaalomzet tegen 15,2% 
in het derde kwartaal van 2016. Over de negen eerste maanden van het jaar betekent dit een stijging van 9% 
die 15,2% van de omzet vertegenwoordigt, tegen 12,9% over dezelfde periode in 2016. 
 
Vooruitzichten 
 
COIL bevestigt zijn jaarlijkse omzetdoelstelling van bijna 30 M€. In aansluiting op de opening van een zesde 
continue anodisatielijn in Duitsland, zal het bedrijf zijn belangrijke strategische investeringscyclus in het vierde 
kwartaal voltooien, met de installatie van zijn nieuwe generatie stukanodisatielijn in België. Met zijn grote 
productiecapaciteit en uitgebreide productportfolio zal COIL in 2018 beschikken over nog meer potentieel om 
zijn dynamische rendabele groei verder te versterken. 
 
De volgende keer: jaaromzet 2017 op 23 januari 2018 na de Beurs. 
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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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