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Umicore introduceert kernelementen  

van haar Vision 2015 strategie  
 

 
Umicore heeft vandaag tijdens een Capital Markets Days op haar site in Hoboken, België, de krachtlijnen uit de 
doeken gedaan van haar nieuwe strategie, Vision 2015. Deze strategie positioneert Umicore ten opzichte van een 
reeks enthousiaste nieuwe groeimogelijkheden, en introduceert tevens nieuwe milieu- en sociale doelstellingen. 

Umicore beschikt over leidende posities in technologieën en productgebieden in markten die naar verwachting 
een significante groei zullen kennen tijdens de komende jaren. Deze markten worden aangedreven door zulke 
kernthema’s als de elektrificatie van het wagenpark, strengere emissiewetgeving, schaarste van grondstoffen en 
hernieuwbare energiebronnen. De belangrijkste groeiterreinen voor Umicore zijn: 

• Herlaadbare batterijmaterialen voor hybride en elektrische voertuigen  

• Het uitbreiden van de recyclage-activiteiten naar nieuwe bevoorradingsstromen  

• Uitbreiding naar nieuwe katalysesegmenten inzake emissiecontrole 

• Materialen voor fotovoltaïsche toepassingen 

In recente jaren en maanden heeft Umicore de basis gelegd voor succes in deze domeinen met een reeks 
strategische investeringen en een aanhoudend hoog engagement op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. In 
juni 2010 voerde Umicore tevens een reeks organisatorische wijzigingen door als onderdeel van deze strategie 
met als doel de organisatie volledig in overeenstemming te brengen met deze groei-opportuniteiten. Deze 
wijzigingen mondden uit in de creatie van vier business groups: Catalysis, Energy Materials, Performance Materials 
en Recycling. 

Het opkomen van nieuwe toepassingen in Energy Materials, Recycling en Catalysis biedt tweecijferig 
groeipotentieel voor de volgende 5 tot 10 jaar, terwijl de Performance Materials activiteiten verwacht worden te 
groeien in lijn met het wereldwijde bruto binnenlands product in diezelfde periode. Om de verschillende nieuwe 
marktsegmenten met succes te kunnen penetreren, anticipeert Umicore dat het investeringspeil de volgende 
jaren ten minste op het huidige niveau zal blijven. Umicore blijft sterk gericht op waardecreatie voor haar 
aandeelhouders en zal deze groei-opportuniteiten nastreven met de ambitie een gemiddeld rendement op 
aangewend kapitaal van ten minste 15% te behalen. 
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De strategie van Umicore richt zich tevens sterk op de verdere verbetering van de sociale en milieuprestatie van 
de Groep. De huidige reeks sociale en milieudoelstellingen zijn bijna afgerond en Vision 2015 introduceert negen 
nieuwe en uitdagende doelstellingen voor 2015 die gericht zijn op de promotie van een veilige en gezonde 
werkomgeving, het optimaliseren van de mogelijkheid talent aan te trekken en te behouden en het verder 
integreren van de product- en milieuverantwoordelijkheid van Umicore. De doelstellingen zijn gebundeld in drie 
sleuteldomeinen: een aantrekkelijke werkplek, eco-efficiëntie en het betrekken van stakeholders. De 
doelstellingen worden verder in detail toegelicht op de website van Umicore. 

http://www.sustainabledevelopment.umicore.com/approach/objectives20112015/ 

Marc Grynberg, Gedelegeerd bestuurder van Umicore, zei het volgende over  Vision 2015: 

“Onze strategie is de logische uitbreiding van ons ontwikkelingspad in recente jaren. We beschikken over een 
stevige reputatie voor het ontwikkelen van  innoverende materialen en recyclagediensten voor onze klanten. In 
bepaalde gebieden kennen onze competenties een toenemende belangrijke rol in grote nieuwe groeimarkten; 
onze strategie is ontworpen om deze opportuniteiten te maximaliseren tijdens de komende jaren. We zijn echter 
niet bereid tegen eender welke prijs te groeien; ons doel bestaat erin onze groei te combineren met een 
aanhoudend engagement om waarde te creëren, gekoppeld aan een verantwoordelijk bedrijfsbeheer.” 

Het presentatiemateriaal (het strategisch overzicht alsook de andere sessies – die zich tevens richten op de 
recyclage-activiteit van Umicore) tijdens de Capital Markets Day kan via de volgende link geraadpleegd worden. 

http://www.investorrelations.umicore.com/en/newsPublications/presentations/ 
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Media Relations: 

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

Umicore profiel 

Umicore is een materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waarvan het bedrijf 
weet dat zijn knowhow inzake materiaalkennis, scheikunde en metallurgie een verschil kan maken. Zijn 
activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Catalysis, Energy Materials, Performance 
Materials en Recycling. 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. 

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 allesoverheersende doelstelling van Umicore – 
duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te 
recycleren op een wijze die in overeenstemming is met zijn beleidsverklaring: ‘materials for a better life’. 

De Umicore Groep beschikt over industriële installaties op alle continenten en verleent diensten aan een 
wereldwijd klantenbestand. De Groep boekte in 2009 een omzet van ¤ 6,9 miljard (inkomsten van ¤ 1,7 miljard, 
metaal niet inbegrepen) en heeft op dit ogenblik ongeveer 14 300 mensen in dienst. 


