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OMZET 2021 HOGER DAN DE DOELSTELLING: 25,2 MLN. € (+ 10%) 
 

STERKE GROEI VAN DE TOELEVERINGSACTIVITEITEN: + 24% 
 

COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, kondigt voor het boekjaar 2021 een jaaromzet aan 
van 25,2 mln. €, een groei van 9,7% ten opzichte van 2020 en boven de doelstelling van 23,5 mln. € die in 
oktober jongstleden werd vooropgesteld. In de loop van het boekjaar bevestigde de verkoop van 
anodisatiediensten hun hersteldynamiek (+ 24%) terwijl de verkoop van het totaalpakket daalde (- 24%) door 
een hoge vergelijkingsbasis, die nog versterkt werd door de inkrimping van de Aziatische markten ten gevolge 
van de gezondheidscrisis. De evolutie van de productmix ten gunste van het toeleveringsaanbod zou gepaard 
moeten gaan met een aanzienlijke verbetering van de rentabiliteit in 2021. 
 

❖ Evolutie van de kwartaalomzet per activiteit 
 

(in miljoen euro) 2021 2020 Variatie 

1e kwartaal 5,91 5,65 + 4,6% 
2e kwartaal 6,54 6,04 + 8,3% 
3e kwartaal 6,39 5,29 + 20,9% 
4e kwartaal 6,39 6,02 + 6,2% 

Jaartotaal 25,23 23,00 + 9,7% 

Waarvan    
Toeleveringsverkoop  20,13 16,21 + 24,2% 
Verkoop totaalpakket1 5,11 6,79 - 24,8% 

 

❖ Hoogtepunten van het boekjaar 

 
Na een boekjaar 2020 dat sterk werd beïnvloed door de wereldwijde crisis in verband met de Covid-19 pandemie 
heeft COIL in 2021 een aanzienlijke verbetering van zijn handelsprestaties genoteerd binnen een context die 
nog steeds te lijden heeft aan de gevolgen van de gezondheidscrisis. Ondanks een aanhoudende vraag werd 
de verkoop verstoord door de lange leveringstermijnen voor hoogwaardig geanodiseerd aluminium bij de 
Europese walserijen vanwege de zeer grote vraag in andere activiteitensectoren, alsook door de moeilijkheden 
bij de fysieke ondersteuning van de verkoop op de Aziatische markt als gevolg van de internationale 
beperkingen. 
 
Binnen deze context ging de evolutie van de verkoop in vergelijking met 2020 gepaard met een belangrijke 
wijziging van de productmix van het bedrijf. Er wordt aan herinnerd dat de marges van de toeleveringsactiviteiten 
veel hoger zijn dan die van de activiteiten van het totaalpakket. 
 

❖ Toeleveringsactiviteiten: herstel van de verkoop bij een gunstigere conjunctuur 

 

 
1 Anodisatie inclusief metaal 
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De verkoop van anodisatiediensten (20,1 mln. €) is gestegen met 24% ten opzichte van 2020 en 
vertegenwoordigt 79,8% van de jaaromzet 2021, tegen 70,5% het jaar daarvoor. Na een boekjaar 2020 dat 
gekenmerkt werd door de gezondheidscrisis en een aanhoudende voorraadvermindering in de distributieketen 
in Europa is de verkoop van het bedrijf vanaf het tweede kwartaal 2021 weer gaan stijgen en bleef gedurende 
de hele tweede jaarhelft sterk  (+ 33,6%). De aanhoudende opleving van de vraag op de eindmarkten van bouw 
en architectuur is de stuwende kracht achter dit herstel geweest, maar werd afgeremd door de langere productie- 
en leveringstermijnen van hoogwaardig geanodiseerd aluminium van de Europese walserijen. 
 

❖ Verkoop van het totaalpakket: vertraging vanwege verstoorde logistiek en bevoorrading 
 

De verkoop van het totaalpakket, waarin voor-geanodiseerd metaal direct aan de eindklant wordt geleverd, 
bedroeg 5,1 mln. €, een daling van 24% ten opzichte van een hoge vergelijkingsbasis over 2020, waarin met 
name grote orders in China waren opgenomen. De verkoop vertegenwoordigde 20,2% van de jaaromzet in 2021, 
tegen 29,5% het jaar daarvoor. Door de gevolgen van de gezondheidscrisis had de verkoop in Azië te lijden aan 
de onzekerheden en kosten van de internationale logistiek, alsook aan de verminderde beschikbaarheid van 
metaal, waardoor het voor het bedrijf fysiek moeilijk werd om de handel op deze markten met veel potentieel uit 
te breiden. Deze conjuncturele krimp werd gedeeltelijk gecompenseerd door de solide groei van de verkoop in 
Europa en Rusland.  
 

❖ Vooruitzichten  
 
De groei van de omzet en de evolutie van de productmix zouden in 2021 gepaard moeten gaan met een 
aanzienlijke verbetering van de rentabiliteit ten opzichte van 2020.  
 
COIL heeft vertrouwen in zijn groeiperspectieven voor 2022. Het inflatoire klimaat, met druk op de lonen en de 
energiekosten, zou niettemin een weerslag kunnen hebben op de marges van het bedrijf, ondanks de verhoging 
van de verkoopprijzen die aan het begin van het boekjaar zijn doorgevoerd. 
 
Op langere termijn profiteert COIL van een omvangrijke portefeuille met hoogwaardige geanodiseerde 
producten, een doeltreffende industriële organisatie en een solide financiële situatie om langdurig de 
ontwikkeling van zijn markten te ondersteunen en zijn marktleiderschap te versterken. 
 

❖ Indicatief tijdschema 2022 

 
● 29 april 2022 Jaarresultaten 2021 en financieel jaarverslag 

● 1 juni 2022 Algemene jaarvergadering 

● 28 juli 2022  Omzet van het eerste halfjaar 2022 

● 31 oktober 2022 Resultaten van het eerste halfjaar 2022 en financieel halfjaarverslag 
 
De persberichten worden verspreid na sluiting van de Beurs. 
 
 
OVER COIL 

 
COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.  
 
Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een 
natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-
bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of 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 en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere 
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malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in 
verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's. 
 
COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn 
operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft 
ongeveer 120 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2021 een omzet gerealiseerd van ongeveer 
25 mln. €. 
Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP 
Voor meer informatie: www.aloxide.com 
 
 
CONTACT 

 
COIL 
Tim Hutton | Gedelegeerd bestuurder  
tim.hutton@coil.be | Tel. : +32 (0)11 88 01 88  

CALYPTUS 
Cyril Combe  
cyril.combe@calyptus.net | Tel. : +33 (0)1 53 65 68 68 
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