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Umicore’s update rond marktcondities en 
vooruitzichten 

Negatieve druk door vertragingen in de markten van elektrische voertuigen en energieopslag en 
door kobalt van artisanale mijnen 

 
Umicore kondigde vandaag aan dat het verwacht dat haar recurrente EBIT voor het volledige jaar 2019 tussen 
€ 475 en € 525 miljoen zal liggen. Deze vooruitzichten omvatten enerzijds positieve ontwikkelingen in Catalysis 
en Recycling, anderzijds wordt de Energy & Surface Technologies business group geconfronteerd met 
uitdagende marktomstandigheden in de belangrijkste eindmarkten en loopt ze een vertraging op van 12 tot 18 
maanden in de verkopen van kathodematerialen. Ondanks deze vertraging, verwacht Umicore een significante 
toename van de inkomsten en de winst in 2020, alhoewel die onder de eerder aangegeven indicatie 1  zal 
liggen. 

In Energy & Surface Technologies verslechterde de laatste maanden de vraag naar kathodematerialen, in 
het bijzonder in China en Korea. In China nam de vraag naar elektrische voertuigen aanzienlijk af ten opzichte 
van de niveaus geregistreerd in de tweede jaarhelft van 2018. De wijziging van het subsidiesysteem, dat 
aangekondigd werd in maart en in april in voege trad, zal wellicht de verkopen van elektrische voertuigen 
blijven onderdrukken. Een gelijkaardige trend wordt vastgesteld in het segment van de elektrische bussen. 
Tevens, werd na een reeks veiligheidsincidenten in Korea, een aanzienlijk deel van de geïnstalleerde 
energieopslagsystemen gesloten en meer recentelijk werd de productie van nieuwe systemen stopgezet. 
Daarnaast wordt Umicore ook getroffen door de uitgestelde lancering van een belangrijk platform voor gebruik 
in elektrische wagens in China. Samen leiden bovenstaande factoren tot een afname van de vraag naar 
Umicore’s kathodematerialen, wat inhoudt dat de eerder vermeldde prognoses van 100.000 ton verkopen van 
kathodematerialen in 2019 en 175.000 ton totale productiecapaciteit tegen eind 2021 waarschijnlijk met een 
vertraging van 12 tot 18 maanden bereikt zullen worden. De tijdslijn voor de ingebruikname en het opdrijven 
van de nieuwe capaciteit werd overeenkomstig aangepast. 

Naast de bovenvermelde effecten, worden de inkomsten en marges van de business group ook getroffen door 
een lage kobaltprijs en de instroom van kobalt afkomstig uit artisanale mijnbouw. Artisanale kobalt laat 
verschillende concurrenten toe om kobalthoudende producten aan lagere prijzen te verkopen. Dit resulteert in 
een aanzienlijk concurrentienadeel voor de meeste productlijnen van de Cobalt & Specialty Materials business 
unit en voor bepaalde kathodematerialen met een hoog gehalte aan kobalt, zoals LCO, en beïnvloedt zowel 
de verkoopvolumes als de marges. Umicore heeft een strikt beleid om dergelijke goedkopere eenheden kobalt 
uit artisanale activiteiten niet aan te kopen, omdat deze activiteiten onveilige en ongezonde 
werkomstandigheden inhouden en vaak ook kinderarbeid. We waarborgen aan onze klanten dat Umicore’s 
producten vrij zijn van dergelijke praktijken en we verzekeren, op eigen kosten, dat onze volledige waardeketen, 
van raffinage tot transformatie en recyclage, niet besmet kan worden met handmatig ontgonnen grondstoffen. 
Samen met een selecte groep spelers in de waardeketen pleiten wij voor een wijdverspreide toepassing van 
industriële normen gericht op het volledig uitsluiten van materialen afkomstig van kinderarbeid en andere 
onaanvaardbare praktijken. 

Het effect van de kobaltprijs en de instroom van artisanale kobalt samen met de vertraging in de verkopen van 
kathodematerialen betekent dat de recurrente EBIT van Energy & Surface Technologies in 2019 naar 

                                                      

1 Umicore had eerder aangegeven het potentieel te hebben geïdentificeerd om haar oorspronkelijke winstambitie voor het jaar 2020 met 
ongeveer 35% tot 45% te overschrijden. 



   

verwachting een stuk onder het niveau van 2018 zal liggen. Deze vooruitzichten omvatten ook het effect van 
hogere vaste kosten, zoals afschrijvingskosten als gevolg van de investeringen die vorig jaar werden 
uitgevoerd en de eerste kosten voor de nieuwe fabrieken in Polen en China. 

In Catalysis werd het eerste kwartaal van 2019 gekenmerkt door een uitgesproken vertraging van de 
automarkt in China en Europa en een zwakke vraag in andere regio’s. In deze moeilijke marktcontext, zal 
Umicore dit jaar voordeel halen uit de geleidelijke introductie van recent toegewezen orders voor 
benzinemotoren die een deeltjesfilter vereisen. De business groep zal ook profiteren van hogere verkopen van 
componenten gebruikt in farmaceutische toepassingen, chemicaliën voor metaaldepositie en 
brandstofceltoepassingen. Algemeen, zal de recurrente EBIT voor de business groep naar verwachting 
groeien ten opzichte van vorig jaar, enigszins boven de marktconsensus. 

In Recycling onderging de fabriek in Hoboken een geplande verlengde stilstand in het eerste kwartaal van 
2019, waarbij een combinatie van investeringen en normaal onderhoudswerk plaatsvond. Deze investeringen, 
die bepaalde aanpassingen aan belangrijke apparatuur omvatten, werden succesvol uitgevoerd. De 
technische verbeteringen als resultaat daarvan, zullen een positieve bijdrage leveren aan de prestatie van de 
fabriek dit jaar, zodat de volumeimpact, veroorzaakt door de verminderde beschikbaarheid van de fabriek, 
gecompenseerd wordt. De recyclage-activiteit zou verder ondersteund moeten worden door een verbetering 
van de marktvoorwaarden in bepaalde segmenten van materialen op het einde van hun levensduur en door 
hogere prijzen voor PGM’s (Platinum Group Metals). Algemeen, zal de recurrente EBIT voor de business 
groep naar verwachting hoger liggen dan deze van het voorgaande jaar, boven de marktconsensus. 

Ondanks de volatiele vraag naar kathodematerialen op korte termijn blijven de fundamenten, die Umicore’s 
activiteit van herlaadbare batterijmaterialen ondersteunen, sterk. Het leidt geen twijfel dat op middellange en 
lange termijn elektrificatie dé aangewezen manier is om de uitstoot van voertuigen aanzienlijk terug te dringen. 
Daarenboven biedt de technologie-roadmap, die gericht is op het verbeteren van de batterijprestaties op het 
vlak van rijbereik, laadtijd en duurzaamheid, voldoende mogelijkheden tot innovatie biedt op het vlak van 
materiaaltechnologie en differentiatie. Umicore is ideaal gepositioneerd om op de langetermijnvereisten van 
deze industrie in te spelen en tegelijkertijd flexibel te reageren op kortetermijnschommelingen. 

Marc Grynberg, Umicore’s CEO: “Ik ben ervan overtuigd dat onze strategie om een leider te zijn op het vlak 
van schone mobiliteit en recyclage voor de Groep een duidelijk en veelbelovend groeitraject over de komende 
decennia uitstippelt. Op korte termijn betreur ik echter dat, ondanks onze pleidooien en het bewijs dat een 
‘schone’ waardeketen bestaat, artisanale kobalt nog steeds via verschillende bevoorradingsketens zijn weg 
vindt naar eindproducten. Wij willen geen toegevingen doen op het vlak van het promoten van een duurzamere 
waardeketen voor herlaadbare batterijmaterialen.” 

Marc Grynberg, CEO, and Filip Platteeuw, CFO houden een teleconferentie voor analisten en investeerders, 
vandaag om 08:45 CEST.  

België: +32 (0) 2400 9874 
Nederland: +31 (0) 20714 3545 
Internationaal: +44 (0) 2071 928000 
 
Deelnemerscode: 3969428 

Marc Grynberg CEO, zal een teleconferentie en webcast houden voor media vandaag om 10:30 CEST.  

België: +32 (0) 2400 9874 
Nederland: +31 (0) 20714 3545 
Internationaal: +44 (0) 2071 928000 
 
Deelnemerscode: 6992019 

Audio webcast : https://edge.media-server.com/m6/p/jihgkaqb 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fedge.media-server.com%2Fm6%2Fp%2Fjihgkaqb&data=02%7C01%7CEva.Behaeghe%40eu.umicore.com%7C4a12d06974cb4cda2d8d08d6c4c867a8%7Cc9ea13ce64fd48dc9588e71d0f5991ae%7C0%7C0%7C636912762379996514&sdata=tcLI%2B2z%2BZl1rLpJRfa5VGp2chb%2BxtJGZiTMhfnNky7E%3D&reserved=0


   

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 

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com 

Media Relations 

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@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 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 2018 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,3 miljard (omzet van € 13,7 
miljard) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst. 

 

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. 

 

 

 


