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Umicore beoogt fusie-uitkoopbod voor de 
resterende Agosi aandelen 

Umicore heeft haar beursgenoteerde dochteronderneming Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt 
AG (“Agosi”) op de hoogte gebracht van haar intentie om de 8,8% aandelen die het nog niet bezit, te 
kopen van Agosi’s minderheidsaandeelhouders via een fusie-uitkoopbod overeenkomstig Duits recht. 
Om de vergoeding in contanten voor de minderheidsaandeelhouders van Agosi te bepalen, zal een 
waardering van Agosi worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige aangesteld door Umicore 
en een door de rechtbank aangestelde bedrijfsrevisor. 

Na een uitkoopbod en de daaropvolgende schrapping van de beursnotering zou Umicore de flexibiliteit 
hebben om strategische opties te overwegen voor de activiteiten van Jewelry & Industrial Metals binnen 
Agosi. Deze activiteiten presteren goed op commercieel en financieel vlak en Umicore wil nagaan wat 
de beste omstandigheden zijn voor hun verdere ontwikkeling.  

Umicore verwacht dat de algemene vergadering van Agosi in het tweede of derde kwartaal van 2021 
een besluit zal nemen over het fusie-uitkoopbod. 

 

 

Noot: 

 
Umicore verwierf Agosi bij de overname van de Precious Metals Group (PMG) in 2003 en bezit 
momenteel 91,2 % van de aandelen. De aandelen van Agosi zijn genoteerd op de Munich Freiverkehr 
beurs. 

Agosi, met hoofdkantoor in Pforzheim, Duitsland, is internationaal actief en biedt de volledige cyclus 
van edele metalen en andere diensten aan voor de juwelen- en muntenindustrie, alsook voor diverse 
industriële toepassingen in elektrotechniek, in de automobielsector, in de chemische industrie en in de 
medische technologie. Agosi’s activiteiten maken deel uit van Umicore’s Jewelry & Industrial Metals 
business unit en één van Agosi’s dochterondernemingen is deel van Umicore’s Electroplating business 
unit.  
 
Voor meer informatie over Agosi: https://www.agosi.de 
 
Agosi en haar dochterondernemingen zijn volledig geconsolideerd in Umicore’s financiële toelichtingen 
en zijn opgelijst in Umicore’s jaarverslag, noot F5 “Groepsondernemingen”, p. 127.   
 
 
 

 
  

https://www.agosi.de/unternehmen/ueber-uns/?lang=en
https://annualreport.umicore.com/storage/annualreport_2019/2020-03-31-umicore-ar19-nl-interactive.pdf
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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 de eerste helft van 2020 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van 
€ 1,6 miljard (omzet van € 10,0 miljard) en stelt iets minder dan 11.000 mensen in dienst. 
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