
   

  30 januari 2020 
  10:30 CET 

Aankondiging update van de jaarresultaten 2019 

Op 7 februari 2020 om 07:30 CET maakt Umicore de jaarresultaten 2019 bekend. 

1. Teleconferentie voor analisten en beleggers 

Om 09:30 CET wordt een teleconferentie voor analisten en beleggers georganiseerd waar Marc Grynberg 
(CEO) en Filip Platteeuw (CFO) toelichting zullen verschaffen over de resultaten. Deze teleconferentie is enkel 
per telefoon en via webcast te volgen. 

LIVE AUDIO WEBCAST 

De audio webcast is beschikbaar op: https://edge.media-server.com/mmc/p/vpup2pi3  

CONFERENCE CALL 

Onderstaande telefoonnummers geven toegang tot de teleconferentie 

België +32 (0) 2400 9874 

Frankrijk +33 (0) 17670 0794 

Duitsland +49 (0) 692443 7351 

Nederland +31 (0) 20714 3545 

Verenigd Koninkrijk +44 (0) 844571 8892 

Verenigde Staten + 1 631510 7495 

Internationaal +44 (0) 2071 928000 

Wij vragen dat deelnemers 5 tot 10 minuten voor het begin van de teleconferentie inbellen. 

• Bel het nummer van uw land. 

• Voer de PIN code in: 1990415 

(Gelieve de DTMF functie op uw telefoon te activeren. Indien dit niet mogelijk is, zal een operator u 
toegang geven tot de conferentie.) 

• Gelieve uw naam, voornaam en bedrijf te vermelden na de toon. Indien de teleconferentie nog niet 
gestart is, zal u in de wacht geplaatst worden. 
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2. Teleconferentie voor de media 

Om 11:00 CET wordt een teleconferentie voor de media georganiseerd waar Marc Grynberg (CEO) toelichting 
zal verschaffen over de resultaten. Deze teleconferentie is enkel per telefoon en via webcast te volgen. 

LIVE AUDIO WEBCAST 

De audio webcast is beschikbaar op: https://edge.media-server.com/mmc/p/6qhdc5xb 

CONFERENCE CALL 

Onderstaande telefoonnummers geven toegang tot de teleconferentie 

België +32 (0) 2400 9874 

Frankrijk +33 (0) 17670 0794 

Duitsland +49 (0) 692443 7351 

Nederland +31 (0) 20714 3545 

Verenigd Koninkrijk +44 (0) 844571 8892 

Verenigde Staten + 1 631510 7495 

Internationaal +44 (0) 2071 928000 

Wij vragen dat deelnemers 5 tot 10 minuten voor het begin van de teleconferentie inbellen. 

• Bel het nummer van uw land. 

• Voer de PIN code in: 1664978 
 (Gelieve de DTMF functie op uw telefoon te activeren. Indien dit niet mogelijk is, zal een operator u 
toegang geven tot de conferentie.) 

• Gelieve uw naam, voornaam en bedrijf te vermelden na de toon. Indien de teleconferentie nog niet 
gestart is, zal u in de wacht geplaatst worden. 

 

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  
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