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UPDATE DERDE KWARTAAL 2016 

Hoofdlijnen 
 

De inkomsten stegen met 7% in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar en weerspiegelen een solide 
groei in alle business groups.  

In Catalysis kenden de inkomsten een stijging van 10% hoofdzakelijk dankzij een sterke groei in Automotive 
Catalysts voor zowel personenwagens als zware dieselvoertuigen. De inkomsten in Energy & Surface 
Technologies stegen met 8%, voornamelijk door de aanhoudend toenemende vraag naar Rechargeable 
Battery Materials gebruikt in het transportsegment. De inkomstengroei van 7% in Recycling weerspiegelt 
voornamelijk grotere verwerkte volumes en een solide bevoorrading in Precious Metals Refining. 

De strategische groei investeringen van de Groep zitten op schema. De bouw van de nieuwe fabriek voor 
autokatalysatoren in Thailand werd afgerond en de eerste leveringen zullen naar verwachting plaatsvinden in 
het eerste kwartaal van 2017. Het programma om de capaciteit voor NMC-kathodematerialen in China en 
Korea tegen eind 2018 te verdrievoudigen, is gaande en de lopende kleinere uitbreidingsprojecten in China 
zullen voor het einde van 2016 worden opgeleverd. 

De geplande stilstand van de smelter in Hoboken zal worden vervroegd naar december 2016. Dit zal de 
verwerkte volumes voor 2016 weliswaar beïnvloeden, maar zal geen impact hebben op het algemene plan 
met betrekking tot het in gebruik nemen van de capaciteit. 
 

Vooruitzichten 
 

Umicore verwacht dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar zich in de eerder opgegeven vork van € 345 
tot € 365 miljoen* zal bevinden, ondanks de impact van de vervroegde stilstand van de Hoboken smelter op 
het einde van het jaar. 
 

*Inclusief de bijdrage van Zinc Chemicals voor het volledige jaar  

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met het derde kwartaal van 2015, tenzij anders vermeld. 
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Catalysis 

De inkomsten van Catalysis stegen met 10%, voornamelijk door de sterke groei bij Automotive Catalysts.  

Inkomsten van Automotive Catalysts stegen op jaarbasis, zowel voor personenwagens als voor zware 
dieselvoertuigen. Het segment van de personenwagens registreerde een solide vraag naar Umicore’s 
katalysatoren, voornamelijk voor benzinemotoren. De vraag naar katalysatoren voor zware dieselvoertuigen 
steeg aanzienlijk in Europa en Azië.  

De wereldwijde markt van personenwagens kende een sterke groei van 5% op jaarbasis, dankzij de Chinese 
automarkt die een groei van 21% optekende na een zwak derde kwartaal in 2015. De inkomsten van Umicore 
groeiden sneller dan de markt, terwijl de volumes in lijn met de markt stegen.  

In Europa presteerde Umicore, zowel qua volumes als inkomsten, aanzienlijk beter dan de markt, die na een 
periode van opeenvolgende groeikwartalen met 1,6% terugliep, waarbij diesel enig aandeel moest inleveren 
aan benzinemotoren. De vraag naar de benzinekatalysatoren van Umicore steeg fors dankzij een goede 
blootstelling aan succesvolle benzineplatforms, in het bijzonder de efficiëntere benzinemotoren met directe 
injectie.  

In Noord-Amerika volgden Umicore’s volumes en inkomsten de marktgroei van 1,6% niet, aangezien deze 
voornamelijk aangedreven werd door Aziatische autofabrikanten waar Umicore een lagere blootstelling aan 
heeft. Volumes en inkomsten daalden in Zuid-Amerika in lijn met de zwakke automarkt.  

De automarkt in China groeide aanzienlijk vergeleken met het derde kwartaal van 2015 toen er geen enkele 
groei werd geregistreerd. Umicore presteerde, zowel qua volumes als inkomsten, aanzienlijk beter dan de 
markt, voornamelijk dankzij een goede blootstelling aan internationale autofabrikanten die sneller groeiden 
dan lokale merken.  

In Zuid-Korea daalden Umicore’s volumes en inkomsten in lijn met de markt, die te lijden had onder stakingen 
bij de grootste autofabrikanten. In Japan kenden de volumes en inkomsten een sterke groei en Umicore 
verbeterde haar marktaandeel nog bij Japanse autofabrikanten wereldwijd. 

In Thailand werd de bouw van de nieuwe productiesite voor katalysatoren, zoals gepland, voltooid in het derde 
kwartaal en is de oplevering begonnen. De eerste leveringen worden verwacht in het eerste kwartaal van 
2017. 

De inkomsten van Precious Metal Chemistry stegen op jaarbasis dankzij een hogere vraag naar organische 
verbindingen gebruikt in life science-toepassingen en, in mindere mate, anorganische chemicaliën gebruikt in 
katalytische toepassingen. Het aantal bestellingen van API’s (Active Pharmaceutical Ingredients) daalde op 
jaarbasis wat voornamelijk te wijten was aan de timing van klantenbestellingen. 
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Energy & Surface Technologies 

De inkomsten van Energy & Surface Technologies stegen met 8% en weerspiegelen voornamelijk sterke groei 
in Rechargeable Battery Materials en, in mindere mate, een hogere vraag in de business units Cobalt & 
Specialty Materials en Electroplating. 

De inkomsten en volumes van Rechargeable Battery Materials stegen verder en lagen aanzienlijk hoger op 
jaarbasis dankzij de sterk groeiende vraag naar NMC-kathodematerialen (nikkel-mangaan-kobalt) gebruikt in 
het transportsegment. Dankzij haar gediversifieerde en wereldwijde klantenbestand en haar ruime aanbod aan 
NMC-kathodematerialen, plukt Umicore de vruchten van de toenemende marktpenetratie van elektrische en 
hybride voertuigen wereldwijd en het gebruik van grotere batterijen om het rijbereik verder te verhogen. De 
vraag naar Umicore’s high energy LCO-kathodematerialen (lithium-kobaltiet) voor geavanceerde draagbare 
apparaten bleef solide. 

De onlangs aangekondigde investering van € 160 miljoen om de capaciteit voor NMC-kathodematerialen in 
China en Korea te verdrievoudigen, werd opgestart. De nieuwe capaciteit zal vanaf de tweede helft van 2017 
geleidelijk beschikbaar worden. De lopende kleinere capaciteitsuitbreidingen in China zullen voor het einde 
van 2016 in gebruik genomen worden. 

De inkomsten van Cobalt & Specialty Materials stegen op jaarbasis en weerspiegelen een hogere bijdrage 
van kobalt- en nikkelraffinage en de keramiek- en chemicaliënactiviteit.  

In de raffinage-activiteit werd de impact van de lagere nikkel- en kobaltprijzen ruimschoots gecompenseerd 
door volumegroei. De inkomsten uit keramiek en chemicaliën profiteerden van een grotere bijdrage van de 
distributieactiviteiten in Europa en de VS, waar een sterke volumegroei werd geregistreerd. Ook de vraag naar 
nikkelsulfaten voor batterij- en platingtoepassingen steeg. De inkomsten van werktuigmaterialen daalden in 
een uiterst competitieve markt. 

De inkomsten van Electroplating waren aanzienlijk hoger op jaarbasis, gedreven door hogere 
verkoopvolumes in alle productgroepen. Het aantal bestellingen voor decoratieve toepassingen steeg onder 
invloed van de trend van roze gouden coatings in modejuwelen. De verkoopvolumes van edelmetaalhoudende 
elektrolyten profiteerden van de sterke vraag in het draagbare-elektronicasegment, terwijl de inkomsten uit 
coatingproducten voor printplaten de vruchten plukten van een goede klantenmix. 

De inkomsten van Electro-Optic Materials daalden op jaarbasis, hoofdzakelijk wegens een lagere bijdrage 
van recyclage en raffinage. In lijn met de marktvraag lag het aantal bestellingen in de productactiviteiten iets 
lager. 

Thin Film Products tekende lagere inkomsten op als gevolg van de concurrentiedruk in de activiteit voor grote 
oppervlaktebehandeling. De vraag naar producten voor optische en elektronische toepassingen bleef sterk. 
De productie van de nieuwe fabriek in China voor productie en recyclage van ITO-targets wordt verder 
opgevoerd. 
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Recycling 

De inkomsten van Recycling stegen met 7% dankzij hogere verwerkte volumes in Precious Metals Refining 
en hogere inkomsten in de business units Jewellery & Industrials Metals en Platinum Engineered Materials. 

De inkomsten van Precious Metals Refining kenden een stijging op jaarbasis als gevolg van hogere 
verwerkte volumes. De recente uitbreidingsinvesteringen leidden tot een hogere doorstroom. De metaalprijzen 
hadden geen belangrijke invloed op de inkomsten aangezien de impact van hogere prijzen van goud, zilver 
en sommige PGM’s teniet gedaan werd door de lagere prijzen en beperkte vraag voor bepaalde speciale 
metalen. De bevoorrading bleef het hele kwartaal goed, met grote hoeveelheden complexe residuen van de 
non-ferro metaalmijnen –en smeltindustrieën. 

De smelter in Hoboken zal in december, iets vroeger dan gepland, worden stilgelegd voor onderhoud. Dit zal 
een impact hebben op de verwerkte volumes voor 2016, maar anderzijds de inwerkingstelling van de nieuwe 
investeringen vereenvoudigen. Het algemene plan voor de ingebruikname van de capaciteit blijft ongewijzigd. 

Jewellery & Industrial Metals registreerde hogere inkomsten op jaarbasis dankzij een grotere bijdrage van 
de recyclageactiviteit die profiteerde van de hogere metaalprijzen. De productactiviteiten registreerden 
daarentegen lagere inkomsten, wat hoofdzakelijk te wijten was aan een afname van de vraag naar 
investeringsproducten. 

De inkomsten van Platinum Engineering Materials stegen op jaarbasis dankzij de een toename van het 
aantal bestellingen voor glastoepassingen. De vraag naar platinumgaas, gebruikt in de meststoffenindustrie, 
bleef solide. 

De bijdrage van Precious Metals Management bleef stabiel.  

De inkomsten van Technical Materials namen lichtjes toe op jaarbasis ondanks de zware concurrentiedruk. 
De winst werd verder ondersteund door een strikte kostenbeheersing en productiviteitsmaatregelen. 
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Corporate 

Terwijl de bijdrage van Element Six Abrasives in het kwartaal hoger lag ten opzichte van het derde kwartaal 
vorig jaar, bleef de totale bijdrage van dit jaar nog steeds aanzienlijk onder het niveau van verleden jaar. De 
vraag naar producten voor olie- en gasboringen kende een lichte stijging in vergelijking met het vorige kwartaal, 
terwijl de verkoop van materialen gebruikt in de mijnbouwsector stabiel bleef op jaarbasis. De bestellingen 
voor precisie-instrumenten gebruikt in consumentenelektronica lagen onder het sterke niveau van het derde 
kwartaal van 2015. 

Stopgezette activiteiten 

De inkomsten van Zinc Chemicals daalden op jaarbasis, voornamelijk door een lagere vraag naar fijne 
zinkpoeders gebruikt in beschermende coatings. Het aantal bestellingen voor zinkbatterijmaterialen en 
zinkoxiden bleef stabiel, terwijl de hogere zinkprijs de recyclagemarges ondersteunde.  

De inkomsten voor Building Products daalden op jaarbasis, grotendeels als gevolg van een lagere vraag in 
Europa, in het bijzonder in Frankrijk. De verkoopvolumes van de markten buiten Europa namen ook af omwille 
van uitgestelde nieuwe bouwprojecten.  

Umicore heeft formeel twee beroepsprocedures aangetekend tegen de beslissing en de boete van de Franse 
Mededingingsautoriteit in juni 2016 met betrekking tot de verkoopactiviteiten van zink materialen voor 
dakbedekking en regenwatersystemen.  



 

6/6 

Voor meer informatie 

Investor Relations 

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

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68  eva.behaeghe@umicore.com 

Media Relations 

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

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 
wordt uitgegeven aan projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen 
voor herlaadbare batterijen 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 sites op alle continenten en verleent diensten aan een wereldwijd 
klantenbestand. De Groep boekte in de eerste helft van 2016 een omzet van € 5,2 miljard (inkomsten van 
€ 1,4 miljard, metaal niet inbegrepen) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst. 

 

 

Een telefoonconferentie met presentatie zal plaatsvinden om 09:30 CET in Brussel. Meer informatie:  
http://www.umicore.com/nl/investors/nieuws-resultaten/press-releases/20161010calendarq3-2016nl/ 
 

http://www.umicore.com/nl/investors/nieuws-resultaten/press-releases/20161010calendarq3-2016nl/
http://www.umicore.com/nl/investors/nieuws-resultaten/press-releases/20161010calendarq3-2016nl/
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