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Wijzigingen in het Directiecomité van Umicore  

 

Umicore heeft vandaag bekendgemaakt dat Pascal Reymondet, Executive Vice President Catalysis, zoals 
gepland op 31 januari 2019 met pensioen zal gaan.  

Pascal startte in 1989 bij Degussa en vervoegde in 2003, na Umicore’s overname van PMG, het Directiecomité 
van Umicore. In 2012 werd hij verantwoordelijk voor de business group Catalysis. Onder zijn leiding is de 
business unit Automotive Catalysts aanzienlijk gegroeid en heeft de activiteit haar technologisch aanbod in 
verscheidene toepassingssegmenten versterkt. De activiteit is nu uitstekend geplaatst om voordeel te halen 
uit een enorme verdere groei dankzij nieuwe en strengere emissienormen die wereldwijd worden ingevoerd. 
Tegelijkertijd heeft Pascal de strategische ontwikkeling van Precious Metals Chemistry gestuurd en de 
business unit voorbereid op een belangrijke groei in toepassingen zoals brandstofcellen en organometalen. 

Pascal zal als Executive Vice President Catalysis worden vervangen door Ralph Kiessling.  

Ralph is 53, heeft de Duitse nationaliteit en is momenteel Senior Vice President Operations voor de business 
unit Automotive Catalysts. Hij begon in 1995 bij Degussa en heeft opeenvolgende managementfuncties 
bekleed in productie, procestechnologie en engineering, waaronder 5 jaar in China. In 2012 verhuisde hij naar 
India, waar hij Umicore’s fabriek van autokatalysatoren bouwde en de regionale activiteiten leidde, tot hij in 
2015 als Vice President Operations naar Duitsland terugkeerde. Ralph heeft in de loop der jaren een unieke 
operationele ervaring op internationaal niveau verworven. Hij heeft een PhD in Chemical Engineering van de 
Universiteit van Erlangen in Duitsland.  

Marc Grynberg, CEO van Umicore, zei: "Ik zal de scherpe inzichten en de enorme operationele ervaring van 
Pascal missen en wil hem graag bedanken voor zijn opmerkelijke inzet en bijdrage aan het succes van 
Umicore. Ik wens hem alle geluk tijdens zijn pensioen. Tegelijkertijd kijk ik uit naar de komst van Ralph in het 
Directiecomité en zijn bijdrage dankzij zijn operationele inzichten en technologische achtergrond." 

  



   

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. 

Umicore legt een strategische focus op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. Haar 
alleroverheersende doelstelling – 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 2018 een omzet van € 6,4 miljard 
(inkomsten van € 1,7 miljard, metaal niet inbegrepen) en stelt iets meer dan 9.800 mensen in dienst. 
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