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De n°1 wereldwijd in geanodiseerd aluminium  PERSBERICHT 

 
 

VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 6 JUNI 2018 
 

• Dividend van € 1 per aandeel, betaalbaar vanaf 14 september 2018 

• Versterking van de Raad van Bestuur door benoeming van een nieuw lid 

 
Brussel, donderdag 7 juni 2018 (8u00) - De Gewone Algemene Vergadering van COIL werd gisteren gehouden. Met een 
quorum van 69,1 % keurden de aandeelhouders van de vennootschap de besluiten volledig goed, in het bijzonder het 
besluit met betrekking tot de jaarrekening voor het boekjaar 2017 en het besluit met betrekking tot de betaling van een 
gewoon dividend. Deze Vergadering heeft de vennootschap ook in staat gesteld haar bestuur te verrijken om haar 
ontwikkeling op lange termijn te ondersteunen. 
 
De Algemene Vergadering heeft de uitkering van een dividend van € 1 per aandeel goedgekeurd. De betaling vindt plaats 
vanaf 14 september 2018. Dit dividend bevestigt de uitstekende financiële gezondheid van COIL, dat in 2018 opnieuw 
een normaler investeringsniveau ("capex") van ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar heeft bereikt. Het maakt ook deel uit 
van een regelmatig distributiebeleid. 
  
De Algemene Vergadering keurde tevens de benoeming goed van de heer Tom Frost als onafhankelijk lid van de Raad 
van Bestuur voor een termijn van zes jaar. Gezien zijn uitgebreide expertise in de financieringsstrategie van de kleine en 
middelgrote ondernemingen, zal zijn benoeming de vaardigheden van de Raad van Bestuur versterken om de ontplooiing 
van de internationale strategie van COIL te ondersteunen en een doeltreffende ontwikkeling op lange termijn te 
verzekeren.  
Na deze benoeming is de Raad van Bestuur van COIL samengesteld uit 4 zeer ervaren leden, waarvan 2 onafhankelijke.  
 
Volgende afspraak 
 

• 19 juli 2018: omzet eerste helft 2018 

 

 
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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