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UPDATE DERDE KWARTAAL 2013 

Kernpunten 

Vooruitzichten 

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met het derde kwartaal van 2012, tenzij anders vermeld. 

Inkomsten waren stabiel vergeleken met dezelfde periode in 2012. De toename aan inkomsten in Catalysis, Energy 
Materials en Performance Materials werd genivelleerd door lagere inkomsten in Recycling omwille van lagere 
metaalprijzen. De kasstromen bleven sterk en de nettoschuld werd verder afgebouwd in het kwartaal. 

Umicore heeft de opties voor de verdere groei van haar Precious Metals Refining-activiteiten grondig onderzocht. 
Dit maakt deel uit van haar strategie om verder uit te breiden in Recycling. Op basis van technische en marktstudies 
en behoudens de finale goedkeuring door de Raad van Bestuur gaat de voorkeur in dit stadium uit naar een 
uitbreiding van € 100 miljoen van de Hoboken-site ten einde een capaciteitstoename van 40% te behalen, waarbij 
de opbouw naar verwachting vanaf 2016 zal gebeuren. Umicore heeft contact opgenomen met de 
overheidsdiensten om de nodige vergunningen te verkrijgen. Investeringen in andere lange termijn groeiprojecten 
werden voortgezet waarbij een aantal projecten hun voltooiing naderen of bereiken.  

Sinds het begin van het jaar en tot en met 18 oktober had Umicore 1.779.385 eigen aandelen ingekocht, wat 
1,48% van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigt. Umicore had daarbij op 18 oktober 9.602.286 eigen 
aandelen in bezit, of 8% van de uitgegeven aandelen. 

Umicore bevestigt dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar naar verwachting binnen de reeds 
bekendgemaakte vork van € 300 miljoen tot € 330 miljoen zal uitkomen, zij het aan het lagere eind van de vork 
omwille van meer uitdagende metaalprijzen. 
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CATALYSIS 

Overzicht 

De inkomsten van de business group klommen met 
7% dankzij hogere inkomsten in Automotive Catalysts. 

Automotive Catalysts  

De wereldwijde autoproductie steeg met 3% op 
jaarbasis. Umicore’s inkomsten stegen meer dan de 
markt door de positieve impact van de consolidatie 
van de Umicore Shokubai-activiteiten.  

In Europa vertraagde de productiedaling die we in de 
vorige kwartalen vaststelden en autoproductie-
volumes waren iets minder dan 1% lager op jaarbasis. 
De productie van luxewagens herstelde licht. Het 
aandeel van dieselvoertuigen is gestabiliseerd en 
vertegenwoordigde 43% van de autoproductie. De 
verkoopvolumes van Umicore bleven grotendeels 
stabiel, hoewel de vergelijkende productmix minder 
gunstig bleef op jaarbasis. 

In Noord-Amerika kende de autoproductie een stijging 
van bijna 7% op jaarbasis, voornamelijk in de 
segmenten middelgrote en grote wagens. Het 
verkoopvolume van Umicore groeide in lijn met de 
markt, maar dit werd niet weerspiegeld in de 
inkomsten omdat de platformmix minder gunstig was. 
De Zuid-Amerikaanse autoproductie nam toe met 
ongeveer 3% toe en de verkoopvolumes van Umicore 
stegen iets sneller dan de markt.  

De autoproductie in Azië groeide met 4%. In China, 
waar de groei 7% bereikte, overtroffen Umicore’s 
inkomsten de markt. De autoproductie in Korea kende 
een stijging van 9% op jaarbasis, maar deze 
vergelijking is moeilijk omwille van de invloed van de 
stakingsactie in 2012 op de autoproductie. Umicore’s 

verkoopvolumes ondervonden weinig impact van de 
staking in 2012 en toonden daarom geen ietwat 
kunstmatig toegenomen groei dit jaar. De Japanse 
autoproductie kende een lichte groei over het kwartaal. 
De verkoop van Umicore in Japan daalde licht, maar er 
werd verdere vooruitgang gemaakt in de ontwikkeling 
van toekomstige activiteiten met Japanse OEM’s 
wereldwijd. 

De productie van Umicore’s eerste HDD-productielijn in 
Florange, Frankrijk, ging van start en zal naar 
verwachting verder opgedreven worden in de loop van 
2014. Een tweede lijn is gepland begin 2014 
operationeel te zijn. De nieuwe China 4-wetgeving zal 
naar verwachting de vraag geleidelijk beïnvloeden en 
de HDD-productielijn van Umicore in Suzhou, China, 
wordt begin 2014 operationeel.  

Het nieuwe technologie-ontwikkelingscentrum in 
Brazilië is operationeel en het centrum in Japan wordt 
begin 2014 in gebruik genomen. De nieuwe lijn in 
Onsan, Korea, zal eveneens begin 2014 in productie 
gaan. 

Precious Metals Chemistry 

Ook al namen de verkoopvolumes toe, dit werd 
genivelleerd door lagere productpremies en een 
minder gunstige productmix. Dit resulteerde in lagere 
inkomsten. De vraag naar precursors voor katalytische 
en niet-katalytische toepassingen en katalysatoren 
voor bulkchemicaliën steeg aanzienlijk op jaarbasis. De 
vraag naar producten voor de life sciences-sector 
groeide minder sterk vergeleken met dezelfde periode 
vorig jaar. De inkomsten voor API's (actieve 
farmaceutische ingrediënten) stegen en het recent 
verkregen cGMP-certificaat (current Good 
Manufactured Practice) zal Umicore toelaten om haar 
antikanker API's in Europa te verkopen. 
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ENERGY MATERIALS 

Overzicht 

De inkomsten in Energy Materials stegen met 16%. 
Alle business units kenden een stijging, maar de groei 
was het grootst in Rechargeable Battery Materials en 
Cobalt & Specialty Materials. 

Cobalt & Specialty Materials 

De business unit zag haar inkomsten stijgen, 
voornamelijk als gevolg van de toegenomen 
raffinage- en recyclageactiviteit. De lagere prijzen voor 
kobalt en nikkel hadden echter een negatieve impact 
op de globale raffinagemarges. 

In de activiteiten voor keramiek en chemicaliën namen 
de inkomsten eveneens toe op jaarbasis, met hogere 
verkoopvolumes voor zowel kobalt- als 
nikkelhoudende verbindingen. De felle concurrentie in 
de verschillende eindmarkten leidde echter tot lagere 
premies. De verkoopvolumes van metaal carboxylaten 
en organische producten bleven stabiel en de nieuwe 
producten voor diverse eindtoepassingen, zoals 
rubberadhesiebevorderaars voor banden en 
katalysatoren, vonden gretig aftrek. 

De vraag naar diamantwerktuigen en hardmetalen 
daalde onder invloed van de afgenomen activiteit in 
de Europese bouw- en autosector. De verkoopvolumes 
voor kobaltpoeders bleven groeien in de uiterst 
competitieve Aziatische markt. 

Electro-Optic Materials 

De inkomsten van de business unit groeiden op 
jaarbasis, waarbij de daling in de substraatactiviteiten 
meer dan gecompenseerd werd door de toename in 
de activiteit optische toepassingen. 

De verkoop van afgewerkte optische producten voor 
infraroodtoepassingen nam toe op jaarbasis, terwijl de 
vraag voor germaniumplaatjes laag bleef in een 
krimpende en zeer competitieve markt. De 
bestellingen van germanium tetrachloride namen toe 
dankzij de sterke vraag in de glasvezelindustrie 
wereldwijd en het hogere marktaandeel in de VS. 

In de substraatactiviteiten leden de inkomsten onder 
de lagere vraag van de sector van de concentrator 

zonnecellen voor aardse toepassingen. De verkoop 
aan de LED-sector daalde omwille van de stijgende 
germaniumprijs en Umicore’s beslissing om haar 
marges te verdedigen. De bestellingen van 
germaniumsubstraten die worden gebruikt in 
ruimtezonnecellen namen echter toe. 

Rechargeable Battery Materials 

De business unit noteerde hogere verkoopvolumes en 
inkomsten op jaarbasis. De algemene Li-
ionbatterijmarkt bleef groeien, zij het aan een trager 
ritme dan in vorige kwartalen, en Umicore presteerde 
opnieuw beter dan de markt. 

Umicore profiteerde van de sterke vraag naar 
geavanceerde draagbare elektronische apparaten, 
zoals tablets en smartphones dankzij haar 
gepatenteerde technologie voor kathodemateriaal 
met hoge densiteit. De vraag naar materialen die 
worden gebruikt in batterijen voor draadloze 
apparaten nam toe omdat de NiCd- (nikkel cadmium) 
en NiMH-technologie (nikkelmetaalhydride) steeds 
meer wordt vervangen door NMC-technologie (nikkel 
mangaan kobalt). Deze laatste technologie biedt een 
goede combinatie van gebruiksgemak, 
kostenefficiëntie en veiligheid voor deze apparaten. 
De bestellingen van NMC kathodematerialen die in 
notebooks worden gebruikt, bleven zwak aangezien 
deze toepassing terrein verliest ten opzichte van 
tabletten.  

De verkoop van elektrische voertuigen neemt stilaan 
toe, hoewel de bestellingpatronen grillig blijven 
verlopen. De onderliggende trend op lange termijn 
voor elektrische voertuigen blijft positief. Umicore is 
sterk vertegenwoordigd in de huidige elektrische 
platformen en goed gepositioneerd om voor de 
nieuwe platformen in aanmerking te komen dankzij 
haar specifieke gamma NMC-producten en haar 
vermogen om aan de strenge kwaliteits- en 
consistentievereisten van de OEM’s tegemoet te 
komen. 

De capaciteitsuitbreiding voor kathodematerialen in 
China werd met succes afgerond en de eerste 
productladingen werden verzonden. De bouw van de 
productie-installatie voor precursoren in Korea 
verloopt volgens plan en de installatie zal worden 
opgeleverd in het laatste kwartaal van 2013. 
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Thin Film Products 

De inkomsten voor de business unit stegen op 
jaarbasis dankzij de hogere inkomsten voor de 
toepassingen voor grote oppervlaktebehandeling. De 
verkoopvolumes van ITO (Indium Tin Oxide) werden 
gesteund door de nieuwe projecten voor grotere 

beeldschermen in Azië. De sector van de 
aanraakschermen, die de vraag naar roterende ITO- 
targets steunde in de eerste jaarhelft, vertoont een 
tijdelijke vertraging. De inkomsten van optiek en 
elektronica bleven grotendeels stabiel op jaarbasis en 
de vraag in de sector van de micro-elektronica 
weerspiegelde de volatiliteit in een zeer 
concurrentiële markt. 
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PERFORMANCE MATERIALS 

Overzicht 

De inkomsten stegen met 2%. Dit weerspiegelt een 
stabilisatie in verscheidene eindmarkten. Nochtans 
werd er geen fundamenteel herstel vastgesteld in de 
klantensegmenten die het zwaarst werden getroffen 
door de economische crisis. 

Building Products 

In het derde kwartaal werd een licht herstel van de 
verkoopvolumes en de inkomsten genoteerd. Ondanks 
de zeer trage start in het begin van het jaar, verergerd 
door de koude winter in Europa, herstelden de 
verkoopvolumes over het jaar tot nu toe tot op het 
niveau van 2012. Niettegenstaande deze verbetering 
in de vraag, bleef de activiteit in de Europese 
bouwsector erg zwak in vergelijking met de 
voorgaande jaren. Buiten Europa bleven de nieuwere 
markten voor zinkhoudende bouwmaterialen mooie 
groei vertonen. 

Het aandeel van de oppervlaktebehandelde producten 
in de globale productportefeuille nam verder toe. Deze 
producten bieden een hogere toegevoegde waarde en 
onderscheiden zich sterk van andere bouwmaterialen. 
De nieuwe productie-installatie voor deze materialen 
in Viviez, Frankrijk, wordt begin 2014 in gebruik 
genomen. 

De business unit heeft zijn voornemen aangekondigd 
om kosten te besparen en zijn competitiviteit te 
verbeteren. Gesprekken over het plan zijn aan de gang 
met vertegenwoordigers van de medewerkers. 

Electroplating 

Kwartaalinkomsten lagen lager dan het uitzonderlijk 
hoge peil van vorig jaar. Er waren iets minder 
leveringen in Europa, terwijl de gemiddelde premies 
hoog bleven wijzend op een sterke productmix. De 
leveringen aan klanten in Azië bleven stabiel op 
jaarbasis. 

De introductie van nieuwe producten bleef de verkoop 
van producten voor decoratieve toepassingen, zoals 
fantasiejuwelen, steunen. Tegen het einde van het 
kwartaal zagen we echter signalen van een dalende 
vraag bij de klanten in dit segment. In andere 

toepassingsdomeinen, zoals LED-verlichting en 
printplaten, bleef de vraag zowel in Europa als in Azië 
grotendeels stabiel. 

Platinum Engineered Materials 

De inkomsten stegen ten opzichte van dezelfde 
periode in 2012 en dat brengt de inkomsten over het 
jaar tot nu toe op een iets hoger peil dan vorig jaar. De 
business unit profiteerde ook van de inspanningen in 
de eerste jaarhelft om de kosten te verminderen en de 
efficiëntie te verbeteren. 

In de activiteit van platinumgaaskatalysatoren bleef de 
vraag naar ammoniakoxidatiegaas, dat gebruikt wordt 
in de meststoffenindustrie, hoog en bleven de 
inkomsten bijgevolg stabiel. Tegen het einde van de 
periode zagen we signalen van een stabilisatie van de 
vraag. In toepassingen voor de glasindustrie stegen de 
bestellingen ten opzichte van de eerste jaarhelft als 
gevolg van de timing van bepaalde klantenprojecten. 

Technical Materials 

De inkomsten daalden licht ten opzichte van vorig jaar. 
In het jaar tot nu toe liggen de inkomsten op het 
niveau van 2012. De markt voor soldeerlegeringen 
bleef in alle regio’s uitdagend, vooral in Europa, 
behalve voor materialen die in de werktuigenindustrie 
worden gebruikt. Umicore blijft haar productportfolio 
verder differentiëren en lanceerde onlangs een nieuw 
product – BlueBraze™ – dat minder zilver bevat dan de 
bestaande soldeerlegeringen. Dit biedt aanzienlijke 
kost- en milieuvoordelen voor de klanten. Trends in de 
contact- en stroomtechnologiematerialen waren 
gemengd. De markt in Europa bleef stabiel en ging 
licht achteruit in de VS. De business unit heeft haar 
productgamma in China vereenvoudigd, wat zou 
moeten leiden tot verminderd werkkapitaal en kosten. 
Er werden ook producten geïntroduceerd op basis van 
gevorderde poedermetallurgie. 

Zinc Chemicals 

De inkomsten stegen licht op jaarbasis, waarbij de 
inkomsten uit zinkbatterijpoeders en zinkoxide de 
lagere inkomsten uit fijne zinkpoeders 
compenseerden. 
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De verkoop van fijne zinkpoeders die in roestwerende 
verf worden gebruikt, lag lager in Europa en het 
Midden-Oosten. In de Aziatische markt bleef de vraag 
goed. De verkoop van producten voor chemische 
toepassingen bleef stabiel. Globaal had de 
verschuiving in de regionale mix een negatief effect 
op de bijdrage van deze productcategorie. 

De verkoop van zinkoxide bleef stabiel op jaarbasis in 
de Westerse markt. De hogere verkoopcijfers voor 
keramiek en diervoerdertoepassingen compenseerden 
de lagere vraag in de bandensector. De globale vraag 
van klanten begon te verzwakken in het derde 
kwartaal. 

Umicore heeft beslist om de productie van zinkoxide 
en -poeder in Melbourne, Australië, stop te zetten. De 
regionale vraag zal worden bediend door de sites in 
China, India en ook Maleisië, waar de capaciteit wordt 
verhoogd. 

De verkoop van zinkbatterijpoeders bleef stabiel op 
jaarbasis omdat de hogere verkoop aan Aziatische 
klanten de zwakkere vraag en de lagere premies in de 
zeer concurrentiële Europese markt compenseerde. 

De lagere zinkprijs en de beperkte beschikbaarheid 
van residuen uit de galvanisatiesector zetten de 
recyclagemarges nog meer onder druk. 

Element Six Abrasives 

Element Six Abrasives registreerde hogere inkomsten 
vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar en 
profiteerde ook van een verbeterde productmix. 
Nochtans bleven de inkomsten over het jaar tot nu toe 
onder het niveau van 2012. 

De Oil & Gas business zag haar inkomsten fors 
toenemen dankzij de succesvolle introductie van 
nieuwe producten. Advanced Materials noteerde 
eveneens een inkomstenstijging. In deze activiteit 
steeg de verkoop dankzij de verbeterde 
marktomstandigheden in de auto- en 
ruimtevaartsectoren en de introductie van nieuwe 
producten in de activiteit Precision Machining. De 
markt voor producten op basis van carbide in de 
activiteit Hard Materials bleef zwak, terwijl de verkoop 
van producten met hogere toegevoegde waarde voor 
de wegenbouw toenam. Het nieuwe Global Innovation 
Centre is nu volledig operationeel en Element Six 
Abrasives werd onlangs genomineerd voor de 
Manufacturer of the Year Award in het VK, in de 
categorie innovatie en design. 
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RECYCLING 

Overzicht 

De inkomsten voor de business group daalden met 
20% op jaarbasis, vooral als gevolg van de lagere 
metaalprijzen. De lagere vraag in sommige 
eindmarkten van Jewellery & Industrial Metals en 
Precious Metals Management had ook een negatieve 
impact op de inkomsten. 

Precious Metals Refining 

De inkomsten daalden ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar, voornamelijk als gevolg van de 
impact van de lagere metaalprijzen en lagere volumes. 
Door de tweede onderhoudsstop van de smelter in 
Hoboken lagen de verwerkte volumes immers lager op 
jaarbasis. 

De beschikbaarheid van residuen van de non-ferro-
mijnbouw en raffinage-industrie nam verder toe, 
terwijl de aanvoer van materialen op het einde van de 
levensduur stabiel bleef. De geringere 
beschikbaarheid van bepaalde materialen op het 
einde van de levensduur, zoals gebruikte 
autokatalysatoren, werd gecompenseerd door de 
hogere aanvoer van elektronisch afval. 

Metaalprijzen daalden aanzienlijk ten opzichte van het 
derde kwartaal van vorig jaar. De impact van de lagere 
prijzen voor sommige edelmetalen werd deels beperkt 
omdat Umicore de prijzen voor deze metalen eerder al 
had vastgelegd. De lagere spotprijzen voor bepaalde 
speciale metalen die niet afgedekt kunnen worden, 
zoals selenium en iridium, hadden een negatieve 
impact op de winst. 

Umicore deed een uitvoerige evaluatie van 
verschillende opties voor de verdere uitbreiding van 
haar Precious Metals Refining - activiteiten. Op basis 
van markt – en technische studies en behoudens finale 
goedkeuring door de Raad van Bestuur, draagt in dit 
stadium een uitbreiding van de site in Hoboken de 
voorkeur ten einde een capaciteit van ongeveer 
500.000 ton per jaar te behalen. Dit is een stijging van 
zo’n 40%. Umicore heeft contact opgenomen met de 
autoriteiten voor het verkrijgen van de nodige 
vergunningen.  

Het plan houdt investeringen in van ongeveer €100 
miljoen over een periode van twee jaar. De 
investeringen zouden voornamelijk de capaciteit van 

de smelter en de hoogoven verbeteren en technische 
verbeteringen omvatten, met inbegrip van diegene 
die in Umicore’s UHT (Ultra High Temperature) 
pilootfabriek werden ontwikkeld. De investeringen 
zouden Umicore Precious Metal Refining de 
mogelijkheid geven om verder te bouwen op haar 
unieke vermogen om de breedste waaier aan 
complexe materialen, afkomstig uit de hele wereld, te 
behandelen. De aanvankelijke focus van de uitbreiding 
zou op complexe residuen van de non-ferro 
metaalindustrie liggen. De beschikbaarheid van 
dergelijke residuen zal naar verwachting toenemen: 
naarmate grondstoffen schaarser worden, zal de 
ontginning van meer complexe ertsen leiden tot 
concentraten met een hoger gehalte aan 
onzuiverheden. De verwerking van deze complexe 
concentraten door Umicore’s leveranciers leidt op zijn 
beurt tot meer complexe bijproducten.  

Het plan verzekert eveneens een verderzetting van 
Umicore’s inzet inzake milieuprestaties. Recente 
investeringen in biologische waterzuiverings- en 
gasreinigingsinstallaties zouden ervoor zorgen dat de 
site nog steeds de hoogste normen op vlak van lucht- 
en wateruitstoot kan realiseren.  

Markt - en technische studies geven aan dat de 
investering EBIT zou genereren in het eerste volledige 
jaar van operaties, met een rendement dat kort daarna 
groter zal zijn dan de kapitaalkost. Umicore zal andere 
wegen voor lange termijn groei voor haar recyclage-
activiteiten blijven onderzoeken. Het gaat hierbij om 
mogelijke verdere capaciteitsverbeteringen van de 
Hoboken-site na 2015, het nastreven van 
opportuniteiten in nieuwe markten en de verdere 
ontwikkeling van de batterijrecyclage-activiteiten. 

Jewellery & Industrial Metals 

De inkomsten van de business unit daalden op 
jaarbasis. 

De raffinagevolumes daalden ten opzichte van het 
derde kwartaal van vorig jaar omdat lagere 
edelmetaalprijzen de algemene beschikbaarheid van 
residuen voor recyclage verminderden. Vooral de 
beschikbaarheid van goudafval bleef laag en de 
concurrentiële druk op de recyclagemarges verhoogde. 
Umicore’s zilverrecyclageactiviteiten in Thailand, die 
een internationale klantenbasis bedienen, groeiden 
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nog en de capaciteit wordt verder opgevoerd om de 
marktevolutie te volgen. 

De vraag naar goud- en zilverstaven als belegging 
profiteerde van de lagere metaalprijzen, die de instap 
aantrekkelijk maken voor bepaalde beleggers. De 
bestellingen voor zilveren muntplaatjes daalden op 
jaarbasis, maar lagen hoger dan in het vorige kwartaal 
omdat de business unit nieuwe klanten kon 
aantrekken in Europa en in andere continenten. 

Het niveau van de bestellingen van de juwelensector 
bleef eerder stabiel, waarbij de vraag van het segment 
luxejuwelen de iets lagere vraag naar zilverhoudende 
decoratieve producten voor de modesector 
compenseerde. De verkoopvolumes voor industriële 
toepassingen bleven laag, voornamelijk als gevolg van 
de beperkte orders van de Europese zonnecelsector. 

Precious Metals Management 

De inkomsten van de business unit daalden op 
jaarbasis. 

Terwijl de vraag naar goud- en zilverstaven als 
belegging werd gesteund door de lagere 
metaalprijzen, waren de bestellingen voor industriële 
metalen eerder gemengd. De fysieke leveringen van 
zilver en palladium namen toe, terwijl de industriële 
vraag naar platinum en rodium zwak bleef. Ondanks 
een relatief hoge volatiliteit op de edelmetaalmarkten, 
daalde de bijdrage van de tradingactiviteit op jaarbasis. 

Battery Recycling 

De aanhoudende verwerking van gebruikte 
herlaadbare batterijen en ander potentieel 
recyclagemateriaal stelde de business unit in staat 
haar processen verder te verbeteren en de efficiëntie 
te verhogen. 
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Onzekerheid over de gestelde vooruitzichten 

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, 
doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Umicore. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke 
vooruitzichten gekende en ongekende risico’s inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische 
en concurrentiële onzekerheden en onvoorziene omstandigheden, die voor een groot deel buiten de controle van 
Umicore vallen. Indien één of meer van deze risico’s, onzekerheden of onvoorziene omstandigheden zich zou(den) 
voordoen of indien onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de uiteindelijke resultaten 
ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge 
neemt noch Umicore, noch enig ander persoon enige verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze 
vooruitzichten. 

Voor meer informatie 

Investor Relations 

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com 

Media Relations 

Elcke Vercruysse +32 2 227 71 29 elcke.vercruysse@umicore.com 

Director of Group Communications: 

Tim Weekes +32 2 227 73 98 tim.weekes@umicore.com 

Financiële kalender 

6 februari 2014 Jaarresultaten 2013 

29 april 2014 Aandeelhoudersvergadering 

29 april 2014 2014 Q1 kwartaalupdate  

31 juli 2014 Halfjaarresultaten 2014 

23 oktober 2014 2014 Q3 kwartaalupdate 

Umicore profiel 

Umicore is een globale materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden 
waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn 
voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Catalysis, Energy Materials, Performance Materials en 
Recycling. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, die aan de spits staan van 
nieuwe, technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in alledaagse toepassingen. 

Het merendeel van de inkomsten van Umicore is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen 
wordt uitgegeven aan projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen 
voor herlaadbare batterijen en fotovoltaïsche cellen, brandstofcellen en recyclage. De allesoverheersende 
doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, 
te produceren en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a 
better life’. 

De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd 
klantenbestand. De Groep boekte in 2012 een omzet van € 12,5 miljard (inkomsten van € 2,4 miljard, metaal niet 
inbegrepen) en heeft ongeveer 14.300 mensen in dienst. 

Een telefoonconferentie met presentatie zal plaatsvinden om 12:00 CET in Brussel.   
Meer informatie http://www.umicore.com/investorrelations/en/financialCalendar/confCall20131024.htm 
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