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EIB verstrekt lening van € 125 miljoen voor
Umicore’s Europese activiteiten in materialen
voor herlaadbare batterijen
Umicore sloot een lening af van € 125 miljoen met de Europese Investeringsbank (EIB). Deze lening, die een
looptijd van acht jaar heeft, zal een deel van Umicore’s investering in de fabriek voor kathodematerialen in
Nysa, Polen financieren. Van zodra voltooid, zal deze nieuwe fabriek instaan voor de bevoorrading van de
Europese activiteiten van Umicore’s wereldwijde klanten in de batterij- en automobielsector.
De overgang naar schonere mobiliteit is een prioriteit in de inspanningen van de Europese Unie om de CO2uitstoot drastisch te verminderen en Umicore bevindt zich in de juiste positie om deze transitie te ondersteunen.
Met haar geïntegreerde Europese bevoorradingsketen voor batterijmaterialen zal Umicore aanzienlijk
bijdragen aan de plannen van de Europese Unie om een concurrentieel en duurzaam ecosysteem voor
batterijen in Europa te creëren. Umicore is trots de steun van de EIB voor dit strategisch project te ontvangen.
Bekijk hier de video van de bouw van Umicore’s fabriek voor kathodematerialen in Polen.
Bekijk hier het persbericht van de EIB (Engels).
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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 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,4 miljard (omzet van € 17,5
miljard) en had eind 2019 11.152 mensen in dienst.

