
Persmededeling 
Gereglementeerde informatie 
28 oktober 2009 - 07:30 CET   
CP-2009-28-R 

 
n.v. Umicore s.a.  
Group Communications 
 
Broekstraat 31 Rue du Marais phone: +32 2 227 71 11 BTW: BE0401 574 852  
B-1000 Brussels fax:  +32 2 227 79 00 Bank: 210-0053806-23  
www.umicore.com e-mail: info@umicore.com TRB: 85382 

UPDATE DERDE TRIMESTER 2009 

Hoogtepunten 

De prestatie van de activiteiten is verbeterd tijdens het derde kwartaal, een weerspiegeling van een combinatie 
van beter dan verwachte verkoopsontwikkelingen in de meeste segmenten en het effect van  
kostenverminderingen. De seizoensgebonden vertraging was minder uitgesproken dan tijdens voorgaande jaren. 
Hoewel de inkomsten 20 % lager waren op jaarbasis, lagen ze slechts 4 % onder het niveau van het tweede 
kwartaal. De voorraadafbouw die zulke negatieve invloed had op het eerste halfjaar heeft in vele activiteiten zijn 
beloop gehad en er zijn tekenen van een traag herstel in diverse eindgebruikersectoren. 

• De inkomsten in Advanced Materials waren 24 % lager op jaarbasis (-5 % in vergelijking met het tweede 
kwartaal) terwijl de vraag naar materialen voor herlaadbare batterijen de eerste tekenen van verbetering 
vertoonde. 

• De inkomsten in Precious Metals Products & Catalysts lagen 17 % lager op jaarbasis (-1 % in vergelijking met 
het tweede kwartaal) met een verbeterende verkoopstrend in een aantal belangrijke eindgebruikersmarkten. 

• De inkomsten in Precious Metals Services lagen 30 % lager op jaarbasis (-3 % in vergelijking met het tweede 
kwartaal) wat neerkomt op een groter dan verwachte veerkrachtigheid in een zwakkere 
bevoorradingsomgeving. 

• De inkomsten in Zinc Specialties lagen 10 % lager op jaarbasis (-9 % in vergelijking met het tweede kwartaal) 
als gevolg van een lagere verkoop in Zinc Chemicals. 

De operationele cashflow bleef sterk en de nettoschuld bevindt zich ongeveer op hetzelfde niveau als eind juni. 

Vooruitzichten 

Op basis van de prestatie in het derde kwartaal en de huidige marktomstandigheden verwacht Umicore een 
recurrente EBIT over het volledige jaar in de orde van ¤ 130 miljoen. 

Deze wijziging van de eerdere vooruitzichten weerspiegelt een verbeterende vraag in verschillende segmenten 
alsook de aanhoudend sterke prestatie in Precious Metals Services. 

Een aantal ontwikkelingsprojecten beginnen het piloot- of het industriële stadium te bereiken en de daarmee 
verbonden kosten zullen in de tweede helft van dit jaar conform de IFRS bepalingen gekapitaliseerd worden, wat 
ongeveer ¤ 10 miljoen aan de bovenvermelde recurrente EBIT verwachting zal toevoegen. De ontwikkelingen 
hebben vooral te maken met recyclageprocessen alsook autokatalysatoren en batterijen voor herlaadbare 
batterijen. 
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ADVANCED MATERIALS 

Overzicht 

De inkomsten in Advanced Materials waren 24 % 
lager op jaarbasis (-5 % in vergelijking met het 
tweede kwartaal) terwijl de vraag naar materialen 
voor herlaadbare batterijen de eerste tekenen van 
verbetering vertoonde. 

Cobalt & Specialty Materials 

De verkoop van kathodematerialen voor herlaadbare 
lithium-ionbatterijen lag boven de niveaus van de 
eerste jaarhelft, maar onder de niveaus van vorig jaar. 
De verkoop van NMC-kathodematerialen steeg 
aanzienlijk doordat klanten omschakelen van 
lithiumkobaltiet en door de toegenomen vraag naar 
deze materialen voor gebruik in nieuwe toepassingen. 

De verkoopvolumes van fijne kobaltpoeders voor 
gereedschapstoepassingen vertoonden een lichte 
stijging in vergelijking met de zeer zwakke niveaus 
eerder dit jaar. Toch bleven de volumes ongeveer 
35 % onder de niveaus van vorig jaar. De meeste 
klanten in Europa, de VS en Korea blijven hun 
voorraden afbouwen. 

Ceramics and Chemicals bleef goed weerwerk bieden 
met volumes die stabiel blijven en premies die in lijn 
liggen met de vorige kwartalen. De verkoop van 
kobaltoxides en chemicaliën op basis van nikkel 
toonden een gestage verbetering in de meeste 
markten. Voor kobaltcarboxylaten en katalysatoren 
daarentegen lag de verkoop iets lager dan de relatief 
hoge niveaus van eerder dit jaar. 

Hoewel er enige verbetering werd genoteerd in de 
raffinageactiviteiten dankzij de goede prestatie van 
de Chinese partner van Umicore en een lichte stijging 
van de kobaltprijs, bleef de productie ruim onder de 
niveaus van vorig jaar. 

Electro-Optic Materials 

De verkoop van germaniumsubstraten was stabiel, 
zowel tegenover vorig jaar als in vergelijking met het 
vorige kwartaal. De levering van substraten voor leds 
is verder gestegen. De nieuwe productiefabriek in 
Quapaw (VS) zal naar verwachting de kwalificatie 
met de klanten opstarten tijdens de eerste helft van 
2010. De verkoop van germaniummaterialen voor 
infrarode optische toepassingen bleef sterk. 

Thin Film Products 

De verkoop van materialen voor gebruik in 
elektronische toepassingen verbeterde in vergelijking 
met vorige kwartalen. De trend zal naar verwachting 
aanhouden hoewel nog steeds onder het niveau van 
van vorig jaar. De verkoop van materialen voor 
optische toepassingen is dit jaar tot nu toe stabiel 
gebleven. 

De leveringen van ITO-materialen voor de coating van 
grote oppervlakken, inclusief 'rotary targets' voor 
glascoating en fotovoltaïsche dunnefilmtoepassingen, 
bleven stijgen. 

Element Six Abrasives 

De verkoopvolumes voor olie- en gastoepassingen 
verbeterden. De voorraadafbouw in de bouw- en 
automobielsectoren lijkt zo goed als voorbij en in het 
derde kwartaal werd een opleving van de 
bestellingen genoteerd. De verkoop van 
gecementeerde carbideproducten bleef het goed 
doen. 

Het herstructureringsprogramma werd voortgezet en 
er werd goede vooruitgang geboekt in de 
onderhandelingen over de toekomst van de fabriek in 
Shannon. 
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PRECIOUS METALS PRODUCTS & CATALYSTS 

Overzicht 

De inkomsten in Precious Metals Products & Catalysts 
lagen 17 % lager op jaarbasis (-1 % in vergelijking 
met het tweede kwartaal) met een verbeterende 
verkoopstrend in een aantal belangrijke 
eindgebruikersmarkten. 

Automotive Catalysts 

De totale productie van lichte voertuigen verbeterde 
aanzienlijk in het kwartaal, vooral als gevolg van 
premieprogramma’s van de overheid. Als gevolg van 
de verschuiving in de voertuigenproductiemix naar 
kleinere modellen, is het effect op de 
autokatalysatorenmarket echter verwaarloosbaar. De 
impact van de voorraadafbouw lijkt geleidelijk te 
verdwijnen hoewel er nog zekere regionale 
verschillen bestaan. 

In Europa heeft de productie van lichte voertuigen 
zich het voorbije kwartaal hersteld in vergelijking met 
de voorgaande kwartalen, maar de cijfers lagen nog 
altijd zo'n 14 % lager op jaarbasis. De impact van de 
toekenning van diverse schrootpremies heeft deze 
verbetering flink aangedreven. De aankoop van 
kleinere, vooral op benzine rijdende auto's die hieruit 
voortvloeide, deed het marktaandeel van de 
dieselvoertuigen dalen. 

Noord-Amerika toonde de meest opmerkelijke 
verbetering, hoewel ten opzichte van een bijzonder 
zwak eerste halfjaar. De totale productiecijfers lagen 
nog steeds ongeveer 20 % lager op jaarbasis. De 
premieprogramma's van de regering en de 
concessiehouders in de VS lijken de extra voorraad 
van de vorige jaren te hebben opgeslorpt. 

In Azië steeg de productie van lichte voertuigen op 
jaarbasis, vooral als gevolg van de 
premieprogramma’s in China, waar de productie met 
ongeveer 66 % steeg, en in Korea waar de productie 
met meer dan 20 % steeg. Umicore profiteerde van 
haar sterke positie in deze markten. 

Catalyst Technologies 

De inkomsten voor Precious Metals Chemistry zijn 
gestegen tegenover de vorige kwartalen en lagen op 
vergelijkbare niveaus met vorig jaar. De gestage 
activiteit in biowetenschappelijke toepassingen en 
farmaceutica werd tenietgedaan door de 
aanhoudende zwakke activiteitsniveaus in het 
segment van de chemische katalysatoren. De 
verkoop van precursoren voor autokatalysatoren 
begon tegen het einde van het kwartaal te 
verbeteren. 

De inkomsten uit brandstofcellen bleven groeien, 
terwijl ook de overheidssubsidies verder toenamen. 

Platinum Engineered Materials 

De activiteitsniveaus bij de producenten van 
hoogzuiver glas zetten hun herstel door voor lcd-
schermtoepassingen. De voorraden in de 
bevoorradingsketen zijn weggewerkt, wat de  
verkoop vanaf het volgende kwartaal zou moeten 
ondersteunen. De verkoop van apparatuur voor de 
productie van optisch en technisch glas en van 
glasvezel bleef onder de verwachtingen. 

De verkoopvolumes voor prestatiekatalysatoren 
bleven laag. De voornaamste markt is de 
meststoffensector die blijft lijden onder de zwakke 
vraag en grote voorraden die vorig jaar werden 
opgebouwd. 

Technical Materials 

De voorraadafbouw die in de vorige periodes werd 
vastgesteld voor contactmaterialen lijkt voorbij te zijn. 
De vraag naar industriële 
automatiseringstoepassingen herstelt zich, maar blijft 
op een lager niveau dan in 2008. De verkoop van 
producten voor electriciteitsproductie- en 
distributietoepassingen bleef groeien. 

De verbetering voor soldeerlegeringen was minder 
uitgesproken. Hoewel er betere verkoopvolumes 
werden geregistreerd voor producten die gebruikt 
worden in airconditioning en de automobielsector, 
blijft de gereedschapsmarkt lijden onder een 
zwakkere vraag en voorraadafbouw bij klanten. 
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Jewellery & Electroplating 

De inkomsten uit Jewellery and Industrial Metals 
waren vergelijkbaar met de niveaus van de eerste 
helft van het jaar. Terwijl de goudrecyclage-activiteit 
goed standhield, blijft de vraag naar zilver in 
industriële toepassingen nadeel ondervinden van de 
economische crisis. De vraag naar juwelen bleef 
verzwakken in Europa en Noord-Amerika, maar 
vertoonde enkele tekenen van verbetering in Azië. 

De activiteit electroplatingoplossingen kende een 
verbeterde vraag voor industriële toepassingen zoals 

automobielfabricage en elektronica. De verkoop van 
producten voor decoratieve toepassingen bleef 
gedrukt, behalve voor electroplating met rodium die 
gestimuleerd werd door de lagere rodiumprijs. 

De nieuwe fabriek voor juwelenfabricage in Foshan 
(Guangzhou, China) werd in september geopend. 
Deze fabriek biedt producten en diensten aan op  
maat van de klant voor de juwelensector en andere 
geavanceerde sectoren, inclusief raffinage- en 
recyclagediensten, het gieten van legeringen en 
elektrolyten. 

 

 

PRECIOUS METALS SERVICES 

Overzicht  

De inkomsten in Precious Metals Services lagen 30 % 
lager op jaarbasis (-3 % in vergelijking met het 
tweede kwartaal wat neerkomt op een groter dan 
verwachte veerkrachtigheid in een zwakkere 
bevoorradingsomgeving. 

Precious Metals Refining 

De bevoorrading met industriële bijproducten bleef 
grotendeels ongewijzigd tijdens het derde kwartaal: 
bijkomende spotvolumes maakten de lager 
ontvangen metaalprijzen goed. De raffinagesector 
voor non-ferrometalen herstart of verhoogt zijn 
productie geleidelijk, wat de recyclage-activiteit op 
een bepaald moment in de toekomst zou moeten 
ondersteunen. 

De aanvoer van elektronicaschroot was op een hoog 
niveau, hierbij geholpen door de hoge goudprijzen en 
de weerslag van het wetgevende kader in Europa. De 
aanvoer van industriële katalysatoren daarentegen, 
bleef laag, in overeenstemming met de verlaagde 
industriële activiteit. De beschikbaarheid van 
versleten autokatalysatoren bleef eveneens op een 
laag niveau. 

De inkomsten uit nevenproducten zoals zwavelzuur 
bleven laag. 

Precious Metals Management 

De fysieke verkoop van de meeste metalen was 
vergelijkbaar met de eerste helft van het jaar. Een 
uitzondering was de sterke verkoop van palladium 
voor autokatalysatoren in China. 

De verkoop van goudstaven aan beleggers bleef op 
een hoog niveau, hoewel de vraag enigszins 
vertraagde nadat de goudprijs de drempel van 
1.000 USD/tr.oz. had doorbroken. 
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ZINC SPECIALTIES 

Overzicht 

De inkomsten in Zinc Specialties lagen 10 % lager op 
jaarbasis (-9 % in vergelijking met het tweede 
kwartaal) als gevolg van een lagere verkoop in Zinc 
Chemicals. 

Zinc Chemicals 

De verkoop van fijne zinkpoeders daalde licht 
tegenover vorige kwartalen en bleef ruim onder de 
niveaus van vorig jaar, vooral voor verfproducten. Het 
effect van de voorraadafbouw in vele 
eindgebruikersectoren – met name scheepvaart en 
zeecontainers – is nog niet uitgewerkt. De verkoop 
van katalysatoren voor chemische toepassingen en 
elektrolyseproducten toonde geen tekenen van 
herstel. 

De verkoop van zinkoxiden vertoonde geen 
verbetering in het derde kwartaal. De vraagniveaus 
bij belangrijke eindgebruikers zoals de fabrikanten 
van banden, verf en keramische producten bleven 
zwak. De verkoop van materialen voor primaire 
batterijen aan de Aziatische markt steeg, terwijl de 
algemene verkoop iets lager was dan vorig jaar. 

De activiteit zinkrecyclage bleef goed presteren. 
Tegen een achtergrond van schaarste aan secundaire 
materialen slaagde Umicore erin haar 
bevoorradingsbasis te verbreden en bleef ze 
profiteren van marges die in vorige periodes werden 
verworven. 

Building Products 

De verkoop was in lijn met het niveau van het 
voorgaande jaar. De impact van de 
seizoensgebonden vertraging die de activiteit 
doorgaans tijdens het derde kwartaal treft, was niet 
zo uitgesproken als verwacht. De inkomsten in 
Duitsland, Oost- en Noord-Europa bleven flink onder 
het niveau van het voorgaande jaar. De activiteit blijft 
beter presteren dan de algemene bouwsector 
omwille van haar blootstelling aan renovatie- en 
infrastructuurprojecten. De verkoop van 
voorverweerde producten met een hoge 
toegevoegde waarde blijft goed groeien en is nu 
goed voor bijna 50 % van alle inkomsten. De verkoop 
in de nieuwe markten bleef eveneens groeien. De 
gemiddelde productiepremies waren stabiel door de 
groei van de verkoop van voorverweerde producten. 
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GROEPSELEMENTEN 

Herstructureringsmaatregelen 

De herstructureringsmaatregelen die in vorige 
periodes werden aangekondigd, beginnen hun 
beoogde effect te hebben op de resultaten van de 
Groep. Sinds de aankondiging van de 
halfjaarresultaten in augustus werd een akkoord 
bereikt over de verkoop van de 
soldeermaterialenvestiging in Yangzhong (China). 
Verder werd een herstructurering aangekondigd voor 
de vestiging van Hanau, wat zowel een impact zal 
hebben op de business units als de diensten op de 
site. 

Eind september stelden de volledig geconsolideerde 
ondernemingen 9 468 medewerkers te werk, wat 
overeenkomt met een daling met 700 tijdens de 
afgelopen 12 maanden. 

Kapitalisatie van ontwikkelingskosten 

Een aantal ontwikkelingsprojecten beginnen het 
piloot- of het industriële stadium te bereiken en de 
daarmee verbonden kosten zullen in de tweede helft 
van dit jaar gekapitaliseerd worden en tijdens 
toekomstige periodes afgeschreven worden, conform 
de IFRS bepalingen. Dit zal ongeveer ¤ 10 miljoen aan 
de EBIT van de tweede jaarhelft van 2009 toevoegen. 
Dit cijfer, wat ongeveer 12 % van de huidige O&O 
inspanningen vertegenwoordigt, is indicatief voor 
toekomstige periodes. De ontwikkelingen hebben 
vooral te maken met recyclageprocessen alsook 
autokatalysatoren en batterijen voor herlaadbare 
batterijen. 

Financiële schuld 

De operationele kasstromen bleven sterk en de 
nettoschuld bevond zich ongeveer op hetzelfde 
niveau als eind juni. 

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. 



   

28 oktober 2009 – 07:30 CET CP-2009-28-R 7/7 

Voor meer informatie 

Director of Group Communications 

Dhr. Tim WEEKES  – +32 2 227 73 98 – tim.weekes@umicore.com 

Investor relations 

Dhr. Geoffroy RASKIN – +32 2 227 71 47 – geoffroy.raskin@umicore.com 

Media relations 

Dhr. Bart CROLS – +32 2 227 71 29 – +32 476 98 01 21 – bart.crols@umicore.com 

 
Financiële kalender 

11 februari 2010  Publicatie resultaten 2009 

28 april 2010 Aandeelhoudersvergadering en Q1 kwartaalupdate 

 
Umicore profiel 

Umicore is een materiaaltechnologiegroep. Zijn activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier 
bedrijfssectoren: Advanced Materials, Precious Metals Products & Catalysts, Precious Metals Services en Zinc 
Specialties. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, of dat nu is voor 
producten voor alledaags gebruik of voor toepassingen die aan de spits staan van nieuwe, technologische 
ontwikkelingen. 

Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waarvan het bedrijf weet dat zijn knowhow inzake materiaalkennis, 
scheikunde en metallurgie een verschil kan maken. Ongeveer 50 % van haar inkomsten zijn afkomstig uit, en 
ongeveer 80 % van haar O&O budget wordt uitgegeven aan, projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, 
zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor herlaadbare batterijen en fotovoltaïek, brandstofcellen en recyclage. 

De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een 
wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in 2008 een omzet van ¤ 9,2 miljard (inkomsten van ¤ 2,1 miljard, 
metaal niet inbegrepen) en heeft op dit ogenblik ongeveer 14 000 mensen in dienst. 

 

Een telefoonconferentie en webcast vindt plaats op 14:00 CET.  
Meer informatie:http://www.investorrelations.umicore.com/en/financialCalendar/confCall20091028.htm 


