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Umicore kondigt strategische overeenkomst 
aan met Samsung SDI voor de bevoorrading 

van NMC-kathodematerialen  

 

Umicore heeft een meerjarige strategische overeenkomst gesloten met Samsung SDI voor de 

bevoorrading van bijna 80.000 ton aan hoogwaardige NMC- (nickel-mangaan-kobalt) 

kathodematerialen vanaf 2020. De kathodematerialen zullen aangeleverd worden vanuit Umicore’s 

fabrieken in de verschillende regio’s met het grootste deel initieel geproduceerd in Korea. De grote 

meerderheid van de volumes is bestemd voor transporttoepassingen en een kleiner deel voor 

energieopslagsystemen. 

De overeenkomst biedt Samsung SDI bevoorradingszekerheid in het kader van haar snel groeiende 

lithium-ion batterijactiviteiten in Europa en Azië, in het bijzonder in transporttoepassingen. Samsung 

SDI zal tevens genieten van Umicore’s lange ervaring in het produceren van betrouwbare, 

hoogwaardige en complexe kathodematerialen op grote schaal met inachtneming van de strengste 

kwaliteits -en duurzaamheidsvereisten. 

De aanzienlijke hoeveelheid toegezegde volumes onder deze overeenkomst biedt cruciale 

voorspelbaarheid en inzicht in de toeleveringsketen van elektrische voertuigen (‘EV’), hetgeen de EV-

producenten en hun leveranciers in staat stelt om de nodige capaciteiten te plannen en ontwikkelen. 

Marc Grynberg, CEO: ‘Ik ben zeer verheugd met deze overeenkomst met Samsung SDI, wat opnieuw 

een belangrijke stap vooruit betekent in de consistente uitvoering van onze lange-termijn groeistrategie. 

Het illustreert ook dat een duurzame waardeketen voor batterijen vorm begint te krijgen en het toont de 

toewijding van belangrijke industriële spelers om de groeiende penetratie van EV’s wereldwijd te 

ondersteunen.” 

 

  



 
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 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van 

€ 1,6 miljard (omzet van € 7,6 miljard) en stelt iets meer dan 10.700 mensen in dienst. 

 

Samsung SDI profiel 

Samsung SDI heeft twee bedrijfsdivisies: de divisie met energieoplossingen die kleine, middelgrote en 

grote batterijen produceert en verkoopt; en de divisie met elektrische materialen gericht op halfgeleider- 

en display-materialen. 

Sinds de start in 2000 van de activiteiten rond herlaadbare lithium-ionbatterijen heeft Samsung SDI 

voortdurend productkwaliteit ontwikkeld en veiligheid gegarandeerd en de top van de wereldmarkt 

bereikt. Op basis van de omzet in 2010, kent Samsung SDI de grootste groei in de industrie. Als zeer 

hoog aangeschreven batterijproducent voor EV’s en energieopslag en met haar rijke ervaring heeft 

Samsung SDI op een stabiele wijze producten geleverd aan belangrijke producenten van EV’s en 

energieoplagsystemen.   
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