
 1 

 
 
Wereldwijde nr. 1 op gebied van aluminiumanodisatie - www.coil.be PERSBERICHT 

 
 

DIVIDEND VAN € 1 BETAALBAAR OP 14 SEPTEMBER 
 
 

Brussel, 6 september 2018 (17:45) - COIL, wereldleider op gebied van aluminiumanodisatie, kondigt aan dat het 
dividend van 1,00 euro per aandeel voor het boekjaar 2017 zal worden uitbetaald op 14 september aanstaande, 
overeenkomstig de beslissing genomen tijdens de Algemene Vergadering van 6 juni laatstleden. 
 
De ex-dividenddatum valt op woensdag 12 september 2018 en het dividend zal op vrijdag 14 september 
betaalbaar worden gesteld. 
 
Met een rendement van 6,8% (op basis van een beurskoers van 14,68 euro op 4 september) illustreert dit 
dividend het actieve uitkeringsbeleid van de Raad van Bestuur van COIL. Het volgt op een eerste 
dividendvoorschot uitbetaald op 28 november 2017. 
 
COIL voorziet de regelmatige uitkering van een dividend dat elk jaar wordt geëvalueerd op basis van de 
resultaten van de vennootschap, haar financiële toestand en elke andere relevant geachte factor, in overweging 
te nemen. 
 
Volgende afspraak: resultaten eerste halfjaar 2018 op dinsdag 2 oktober 2018 na het sluiten van de Beurs. 
 
 

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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