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Vervreemding van eigen aandelen 

Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient 
te worden sinds 01/01/2020. 

In uitvoering van dit Artikel, maakt Umicore bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel 
in het kader van het Umicore Incentive Stock Option Plan, zij sinds 01/01/2020 buiten beurs (OTC) aandelen 
heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan de betrokken personeelsleden. Umicore 
vervreemde ook eigen aandelen in het kader van aandelentoekenningen aan de directieraad en de raad van 
toezicht. 

Gelieve hieronder een overzicht te vinden van de transacties voor de periode 15/03/2021 – 19/03/2021: 

Datum en tijdstip van vervreemding 
Incentive Stock 

Option Plan 

Aantal 
vervreemde 

aandelen 

Uitoefenprijs 
(€) 

16/03/2021 15:24 ISOP 2016 3.500 16,632 

17/03/2021 14:21 ISOP 2015 2.000 17,289  

 

Het volledige overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen door Umicore sinds 01/01/2020 kan hier 
geraadpleegd worden.  
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Umicore profiel 

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op 
toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil 
maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies 
en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen 
en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het 
dagelijkse leven.  

 

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is 
gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – 
duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te 
recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.  

 

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn 
verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen 
inspelen. De Groep boekte in 2020 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,2 miljard (omzet van 
€ 20,7 miljard) en stelt iets meer dan 10.800 mensen in dienst.  

 

 


