
 

 
 
Wereldwijde nr. 1 op gebied van aluminiumanodisatie PERSBERICHT 
 

COIL REALISEERT EEN OMZET 2018 VAN 24,9 mln. € 
OP EEN ONZEKERE MARKT 

 

Brussel, 8 februari 2019 (17.45 uur) − COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, maakt zijn 
jaaromzet 2018 bekend. 
 
Evolutie van de omzet per halfjaar 
 

{0 (in miljoen euro) 2018 2017 Variatie 

{01e halfjaar 12,1 14,4 - 15,5 % 

{2e halfjaar 12,8 15,3 - 16,6 % 

{0Jaartotaal 24,9 29,7 - 16,1 % 

 
Terugloop van de activiteit in een onzekere conjunctuur 
 
Na de pieken die in 2016 en 2017 werden waargenomen, is de verkoop van het bedrijf in 2018 aanzienlijk 
teruggelopen in een conjunctuur die werd overheerst door de aanhoudende toename van de economische 
onzekerheid en door de sterke volatiliteit van de vraag op de markten. 
 
De activiteit werd  met name beinvloed door een eerste kwartaal dat gekenmerkt werd door voorraad-
vermindering in de distributieketen wegens sterke fluctueringen van de aluminiumkoers en door een bijzonder 
somber vierde kwartaal, terwijl de tendens van het tweede en derde kwartaal gunstiger was. 
In deze context bedraagt de omzet van het boekjaar 2018 24,9 mln. €, ofwel een niveau dat overeenkomt met 
de herziene doelstelling van het bedrijf. 
De verkoop van anodisatiediensten (22,5 mln. €) is teruggelopen met -11,2% ten opzichte van 2017. Deze 
ontwikkelingen zijn te verklaren door de conjuncturele terugloop van meerdere Europese markten van het 
bedrijf (distributie en architectuur), die de gunstige situatie van de industriële markten uitvlakt. 
De verkoop van het totaalpakket (anodisatie inclusief metaal) is aanzienlijk gedaald in de loop van het boekjaar 
wegens de afname van de vraag naar architecturale projecten in China.Over het gehele boekjaar bedraagt 
deze verkoop 2,4 mln. € (-44,7%) en vertegenwoordigt 9,5% van de totale omzet tegen 14,5% in 2017. 
 
Opstartfase van de nieuwe productielijnen 
 
In de loop van het boekjaar heeft COIL zijn industriële middelen versterkt met de opstart van twee nieuwe 
technologisch geavanceerde installaties. 
Dankzij de zesde continue anodisatielijn in Duitsland kan de productiecapaciteit van het bedrijf verhoogd 
worden met kwaliteitscriteria die uitzonderlijk zijn op de markt. Toch heeft een aantal technische problemen 
gezorgd voor grote vertragingen bij de inbedrijfstelling van deze lijn en het bedrijf zal in de loop van het eerste 
halfjaar van 2019 geconfronteerd blijven worden met hoge exploitatiekosten. 
 
De geautomatiseerde verticale anodisatielijn in België zorgt voor uitbreiding van het aanbod en verbetering van 
de vooruitzichten van het bedrijf. Dankzij deze lijn kunnen ‘just-in-time’ kleine series worden geproduceerd 
binnen een breed afwerkings- en afmetingsaanbod.Deze lijn heeft de eerste orders in 2018 op succesvolle 
wijze verwerkt en geeft COIL extra mogelijkheden om zijn productenportefeuille uit te breiden en nieuwe 
markten te veroveren. 
 



Persbericht van 8 februari 2019 
 

Vooruitzichten 

 
COIL handhaaft een voorzichtige aanpak wat betreft de eerste twee kwartalen van het boekjaar 2019, 
aangezien de Raad van Bestuur vreest dat de wereldwijde moeilijke economische situatie zich niet snel 
herstelt. 
 
Niettemin kan COIL dankzij zijn investeringen snel handelen bij een verbetering van de markt. Het bedrijf heeft 
vertrouwen in de vooruitzichten op de lange termijn door voort te bouwen op de geoptimaliseerde industriële 
hulpbronnen en op de aanvullende diversiteit die wordt geboden door de verticale anodisatielijn. 
 
Indicatieve financiële kalender 2019 

• 29 april 2019  Jaarresultaten 2018 

• 5 juni 2019 Jaarlijkse algemene vergadering 

• 30 juli 2019 Omzet van het eerste halfjaar 2019 

• 29 oktober 2019 Resultaten van het eerste halfjaar 2019 

 
De persberichten worden verspreid na sluiting 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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