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Umicore hield ceremoniële start in Jiangmen 
(China) 

Umicore heeft vandaag in Jiangmen (China) de ceremoniële start van de werken gehouden van haar 
greenfield-productiesite voor kathodematerialen voor herlaadbare lithium-ion batterijen. De nieuwe site bevindt 
zich dichtbij Umicore's bestaande fabriek voor kathodematerialen in Jiangmen en maakt deel uit van het 
investeringsprogramma van € 300 miljoen dat op 8 mei 2017 werd aangekondigd. De site zal Umicore meer 
ruimte geven om haar productie van NMC-kathodematerialen (nikkel-mangaan-kobalt) voor elektrische en 
hybride wagens aanzienlijk te verhogen om aan de toenemende vraag van haar klanten te voldoen. De vraag 
naar Umicore’s NMC-materialen overtreft aanzienlijk de snel groeiende wereldwijde vraag naar 
kathodematerialen. 

Marc Grynberg, CEO van Umicore zei: "We willen de snelle groei van onze klanten ondersteunen met 
aanzienlijke investeringen in de buurt van hun productiesites. Het schenkt voldoening om bevestiging te zien 
van ons leiderschap in materialen voor schone mobiliteit en we zijn enthousiast over de vooruitzichten voor 
ons bedrijf.” 

 

Informatie voor redacteurs 

Umicore kondigde tussen 2017 en 2019 een investeringsprogramma van € 300 miljoen aan om de productie 
van NMC-kathodematerialen voor herlaadbare lithium-ion batterijen verder te verhogen. Dit programma omvat 
verdere investeringen in Cheonan (Zuid-Korea) en Jiangmen (China). Gecombineerd met de in 2016 
aangekondigde investering van € 160 miljoen, zal dit resulteren in een meer dan verzesvoudiging van de totale 
capaciteit tegen 2020 in vergelijking met 2015. 
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Over Umicore 

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 inspanningen op het 
vlak van onderzoek & ontwikkeling 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 onderzoek & 
ontwikkeling 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 2017 een omzet van € 6,5 miljard 
(inkomsten van € 1,5 miljard, metaal niet inbegrepen) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst. 

 


