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UPDATE EERSTE TRIMESTER 2010

Hoogtepunten
De inkomsten van Umicore stegen met 17 % in vergelijking met dezelfde periode in 2009. Deze stijging
weerspiegelt een aanhoudende sterke verbetering in de meeste marktsegmenten. De meest in het oog
springende stijging betrof Precious Metals Products & Catalysts.
• Advanced Materials : inkomsten stegen met 16 %
• Precious Metals Products and Catalysts : inkomsten stegen met 29 %
• Precious Metals Services : inkomsten 9 % hoger
• Zinc Specialties : inkomsten daalden met 6 %
Bovenop de sterkere aangroei van de inkomsten, genoot Umicore van de kostenverminderingsmaatregelen die in
2009 werden doorgevoerd.
Gezien de stijgende activiteitsgraad en de hogere metaalprijzen stegen de werkkapitaalbehoeften in het eerste
kwartaal, hetgeen resulteerde in een toename van de nettoschuld met ongeveer ¤ 70 miljoen in vergelijking met
het begin van het jaar.

Vooruitzichten
Op basis van de prestatie in het eerste kwartaal en vooropgesteld dat de huidige marktomstandigheden blijven
aanhouden, verwacht Umicore dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar tussen ¤ 260 en ¤ 290 miljoen zal
uitkomen. Dit weerspiegelt een verbeterende vraag in de meeste segmenten, gunstige
bevoorradingsomstandigheden in Precious Metals Services en de impact van hogere edelmetaalprijzen.

Noot: alle vergelijkingen worden gemaakt met het eerste trimester van 2009, behalve wanneer anders gesteld
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ADVANCED MATERIALS
Overzicht

Electro-Optic Materials

De inkomsten van Advanced Materials stegen met
16 %. De drijvende kracht was vooral de verhoogde
activiteit in de eindgebruikersmarkten van Cobalt &
Specialty Materials.

De verkoopvolumes van germaniumsubstraten
stegen in vergelijking met het eerste kwartaal van
2009 en in lijn met de activiteitsniveaus van het
einde
van
het
jaar.
De
vraag
vanuit
ruimtefotovoltaïek en de LED-sector was groot. In de
nieuwe substratenfabriek in Quapaw is de
klantkwalificatie van de productielijnen in uitvoering.

Cobalt & Specialty Materials
De inkomsten uit materialen voor herlaadbare
batterijen stegen in vergelijking met het zeer zwakke
eerste kwartaal van 2009 en in lijn met het vierde
kwartaal. De ratio van NMC-materialen tegenover
lithiumkobaltiet (LCO) blijft maand na maand
toenemen. Umicore heeft capaciteitsverhogingen
voor dit materiaaltype aangekondigd in de fabrieken
in Korea en China, terwijl in Japan een volledig
nieuwe fabriek wordt ontwikkeld. Deze expansies
anticiperen op verdere marktgroei en meer specifiek
voor wat betreft (hybride) elektrische voertuigen.
De businessline Ceramics & Chemicals bleef een
aanhoudende groei van de inkomsten leveren. Dit
was vooral het geval voor nikkelspecialiteiten, dankzij
de unieke portefeuille van diensten en producten van
Umicore. De participatie in de in Italië gevestigde
partner Todini & Co werd verhoogd van 40 % naar
48 %.
De verkoop van kobaltpoeder voor uitrustingen is
gevoelig gestegen na een zwak 2009. De
voorraadafbouw in deze sector lijkt eindelijk voorbij.
De
grootste
stijging
is
te
merken
in
hardmetaaltoepassingen, bv. gebruikt in de
automobiel- en machinesector alsook in de mijnbouw,
terwijl het herstel minder uitgesproken is voor
eindtoepassingen in de bouw.
De kobaltraffinageactiviteit in Olen (België) kende
een lagere capaciteitsbenutting door een beperkte
beschikbaarheid van specifieke toevoer. De
raffinageactiviteit bij de Chinese partner van Umicore
was hoog.
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De germanium-optiekmarkt kende een terugval toen
de vraag naar producten gevoelig terugliep. De
commerciële infraroodtoepassingen zaten in de lift,
maar vanuit een kleinere basis. De verkoop van
germaniumtetrachloride scoorde hoog.

Thin Film Products
De
verkoop
van
materialen
voor
elektronicatoepassingen verbeterde sterk op jaarbasis.
De verkoop van materialen voor optische
toepassingen nam eveneens toe, maar is minder
betekenisvol gezien de beperkte terugval in 2009.
De verkoop van 'large area coatings' steeg op
jaarbasis. Bestellingen voor ITO- en AZO-targets in
vlak en roterend formaat bleven toenemen, vooral
voor architecturale glastoepassingen.

Element Six Abrasives
Element Six Abrasives sloot het kwartaal af met
goede verkoopcijfers, een flinke stijging in
vergelijking met het eerste kwartaal van 2009 op
basis van een hoge vraag naar schuurproducten. De
eenheid merkt niet alleen grotere volumes en een
interessantere productmix, maar profiteerde ook van
een lagere kostenbasis na de kostenverminderingen
die in 2009 werden geïmplementeerd. Deze
maatregelen werden in januari van dit jaar afgerond.
De wereldwijde wederopstanding van de olie- en
gasactiviteit vereiste meer booruitrusting. De verkoop
van boorijzers voor deze industrie steeg dan ook. De
verkoop
van
materialen
voor
mijnbouw,
steenkapperij en wegenbouw nam sterk toe en het
gebruik van materialen van Element Six Abrasives
voor precisietoepassingen steeg dit kwartaal
bijzonder sterk.
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PRECIOUS METALS PRODUCTS & CATALYSTS
Overzicht

vergelijking met het zeer zwakke eerste kwartaal van
2009.

De inkomsten van Precious Metals Products &
Catalysts stegen met 29 %. Dit weerspiegelde de fors
verbeterde vraag in Automotive Catalysts en een
stevig herstel in alle andere activiteiten.

Precious Metals Chemistry

Automotive Catalysts
De wereldwijde productie van lichte voertuigen
verbeterde met 47 % op jaarbasis, en sloot daarmee
goed aan op het 4e kwartaal van 2009. De
verkoopsvolumes van katalysatoren van Umicore
waren in lijn met de evolutie van de automarkt. De
inkomsten van de business unit groeiden sterk op
jaarbasis hoewel de globale voertuigenmix
betekende dat deze groei iets minder uitgesproken
was dan betreffende de verkoopsvolumes. Het
globale marktaandeel van Umicore bleef stabiel. De
business unit kon gevoelig profiteren van de
kostenverminderingsmaatregelen die in 2009 werden
doorgevoerd.
In Europa ging de productie van lichte voertuigen met
ongeveer 33 % vooruit. In verschillende landen
gelden nog altijd steunmaatregelen van de overheid;
in de loop van het jaar zullen ze echter uitdoven. De
inkomstengroei van Umicore was sterker dan de
voertuigenmarkt omwille van de proportioneel
hogere verkoop van dieselkatalysatoren met een
hogere toegevoegde waarde.
Zoals verwacht vertoonde Noord-Amerika de
opvallendste stijging, na het bijzonder zwakke eerste
kwartaal van 2009. De globale productie steeg op
jaarbasis met ongeveer 70 %. De voorraadniveaus
van geproduceerde voertuigen stegen licht, maar
blijven laag. Het herstel van de markt werd echter
niet in dezelfde mate weerspiegeld in de inkomsten
van Umicore en dit omwille van de activiteitenmix in
de regio. In Zuid-Amerika kende de productiestijging
van voertuigen een gematigde groei (24 %).
In Azië steeg de productie van lichte voertuigen op
jaarbasis. In China steeg de productie met zo’n 65 %,
vooral door voortzetting en zelfs verhoging van
overheidssteun.
De
verkoopvolumes
van
katalysatoren van Umicore waren grotendeels in lijn
met
de
marktevolutie.
De
aangekondigde
capaciteitsuitbreiding
wordt
momenteel
verwezenlijkt in Suzhou. De productievolumes voor
voertuigen kenden in Korea en Japan een gevoelige
stijging (met respectievelijk 42 % en 55 %) in
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De afzetmarkten voor de katalysetechnologieën van
Umicore herstellen geleidelijk en tonen een forse
verbetering tegenover een bijzonder zwak eerste
kwartaal 2009. De verkoop van producten die als
precursor
in
autokatalysatoren
en
andere
automobieltoepassingen dienen, nam sterk toe. De
biowetenschappen en farmaceutische toepassingen
werden minder getroffen door de baisse: de groei
bleef hier bestendigd.
Een goede jaarstart was er eveneens voor de
brandstofcelactiviteit.
Goede
bestellingsniveaus
waren er ook voor stationaire toepassingen. We
noteren
positieve
ontwikkelingen
voor
de
samenwerking met OEM's voor toepassingen in de
autosector.

Platinum Engineered Materials
De verkoop van platina-uitrusting in glastoepassingen
steeg duidelijk. We noteerden groei in alle sectoren
(displays, technisch en optisch glas). De belangrijkste
bestellingen komen momenteel van onderhoud en
vervanging van bestaande uitrusting, meer dan van
toename in de klantcapaciteit. Prestatiekatalysatoren,
vooral gebruikt in de meststoffenindustrie, beleefden
een tragere jaarstart.

Technical Materials
De business toonde een zeer duidelijk herstel ten
opzichte van de niveaus in 2009 met een stijging van
de vraag voor de meeste toepassingen. De
maatregelen voor kostenvermindering vulden de
verhoogde inkomsten aan. De verkoop van
materialen voor stroomopwekking en -distributie en
de verlichtingsindustrie profiteerde van een stevige
vraag, vooral vanuit infrastructuurprojecten. Bij
hardsoldeerlegeringen toonde de verkoop een herstel
voor de meeste industrietoepassingen. Uitzondering
vormen de bouwverwante materialen.
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Jewellery & Electroplating
De inkomsten voor de activiteit Jewellery &
Electroplating stegen flink, zelfs in vergelijking met
de robuuste prestatie doorheen 2009.
Er was een duidelijk herstel te zien in de verkoop
voor decoratieve edelmetaaltoepassingen zoals
juwelen en luxegoederen. De verkoopvolumes van
zilverproducten, voornamelijk voor chemische
katalysatoren stegen op jaarbasis. De leveringen van
muntplaatjes bleven op een hoog niveau.

Door de stijgende edelmetaalprijzen blijft de vraag
naar recyclage hoog. Een capaciteitsverhoging is
gepland voor de activiteiten in Bangkok. De nieuwe
productievestiging in Foshan drijft de productie
intussen geleidelijk op.
In de electroplatingactiviteit steeg de verkoop van
plateringoplossingen voor decoratieve en technische
toepassingen mooi in vergelijking met dezelfde
periode in 2009.

PRECIOUS METALS SERVICES
Overzicht

De smeltoven werd in maart-april stilgelegd voor een
gepland onderhoud.

De inkomsten van Precious Metals Services stegen
met 9 %, het gevolg van een verbeterde
bevoorradingsomgeving, vooral voor wat betreft
secundaire materialen en versleten autokatalysatoren.

Precious Metals Management

Precious Metals Refining
Precious Metals Refining boekte een sterk eerste
kwartaal en zag de inkomsten op jaarbasis stijgen.
De toevoer van industriële nevenproducten staat
opnieuw ruim op de niveaus van 2008, na de stijging
in capaciteitsgebruik bij de non-ferroraffineurs
wereldwijd. De aanvoer van versleten materiaal zoals
elektronisch schroot en industriële katalysatoren
bleef een hoog niveau handhaven. De toevoer van
oude autokatalysatoren herstelt, hoewel de niveaus
van vóór de terugval van de PGM-prijzen nog niet
bereikt worden.
Het aflopen van de eerdere akkoorden over het
vastklikken van metaalprijzen werd ruimschoots
gecompenseerd
door
verbeterde
toevoervoorwaarden en een stijging van de
momentane metaalprijzen voor zowel edele metalen
als verscheidene speciale metalen zoals selenium en
antimoon. Umicore was dankzij flexibiliteit in de
activiteiten in staat om vooral van deze laatste trend
te profiteren.

Met een herstellende vraag vanuit de industrie
namen ook de activiteitsniveaus op het vlak van de
fysieke verkoop en aankoop van edele metalen toe.
De verkoop van goud aan beleggers bleef de eerste
twee maanden van het jaar laag, maar de vraag
steeg sterk in maart, door stijgende bezorgdheid op
de financiële markt over de kredietwaardigheid van
regeringen, vooral in Europa. Toegenomen
prijsvolatiliteit op de metaalmarkten en wereldwijd
hogere prijzen droegen bij tot de verbeterde
prestaties.

Battery Recycling
De leveringen van versleten herlaadbare batterijen
van draagbare elektronica bleven groeien. De meeste
komen uit de EU, waar een wetgeving
geïmplementeerd wordt en waar lidstaten
inzamelingsnetwerken beginnen te organiseren. De
businessunit voert intussen besprekingen met de
meeste OEM's die actief zijn in (H)EV-productie of
ontwikkeling om een systeem op te zetten voor
inzameling en recyclage voor batterijen van deze
voertuigen. De nieuwe investering in recyclage in
Hoboken vordert volgens plan.

De markt voor nevenproducten zoals zwavelzuur zit
in de lift, hoewel de prijsniveaus lager zijn dan vóór
de economische baisse.

27 april 2010 – 07:30 CET

CP-2010-07-R

4/6

ZINC SPECIALTIES
Overzicht

Building Products

De inkomsten uit Zinc Specialties daalden met 6 %.
Een lichte verbetering in Zinc Chemicals werd meer
dan gecompenseerd door een moeilijke start van het
jaar in de bouwsector, vooral in Europa.

De verkoopvolumes voor alle producttypes daalden
op jaarbasis in een ondermaatse Europese
bouwmarkt. Dit was vooral het geval voor
toepassingen in de bouw van nieuwe woningen. Het
effect voor Umicore werd enigszins gemilderd door
haar aanwezigheid in de renovatiemarkt en de bouw
van overheidsgebouwen. Deze segmenten hadden
begin dit jaar echter te lijden onder de extreme
weersomstandigheden in de meeste Europese landen.
De verkoopvolumes buiten de klassieke Europese
markt waren stabiel omdat ze gericht zijn op de
architecturale markten die minder lijden onder de
baisse vorig jaar.

Zinc Chemicals
De inkomsten uit zinkpoeder zijn op jaarbasis
gestegen. Een stevige vraag in de markten in NoordAmerika en Zuid-Oost-Azië leidde tot goede
verkoopsvolumes voor batterijmaterialen. De verkoop
van fijne zinkpoeders gebruikt in chemische
toepassingen steeg. De vraag naar zinkpoeder voor
verftoepassingen bleef echter laag: er is nog geen
duidelijke verbetering op de coatingmarkt en de
concurrentie
steeg.
De
inkomsten
voor
zinkoxideproducten bleven op het niveau van het
eerste kwartaal van 2009. De opbouw van voorraden
in de rubber- en bandenindustrie compenseert de
lagere activiteit voor dierenvoeding. Ondanks een
schaarste van secundaire materialen, kende de
recyclage-activiteit een goede prestatie. De
gemiddeld ontvangen zinkprijs bevond zich echter op
een lager niveau dan het geval was in de dezelfde
periode in 2009.

GROEPSELEMENTEN
Financiële schuld
De combinatie van verhoogde activiteitsniveaus en
hogere metaalprijzen heeft geleid tot een stijging
van de werkkapitaalbehoeften in het eerste kwartaal.
De netto-schuld is als gevolg daarvan met zo’n
¤ 70 miljoen gestegen gedurende de periode.

Onzekerheid over de gestelde
vooruitzichten
Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico’s en
onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen
over plannen, doelstellingen, verwachtingen en
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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.
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Financiële kalender
27 april 2010

GAV en kwartaalupdate

3 mei 2010

Aandeel verliest dividend

5 mei 2010

Registratiedatum dividend

6 mei 2010

Betaling dividend

6 augustus 2010

Publicatie halfjaarresultaten 2010

20 oktober 2010

Kwartaalupdate

10 februari 2011

2010 jaarresultaten

26 april 2011

Gewone Algemene Vergadering

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 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 13 700 mensen in dienst.

Een telefoonconferentie en presentatie vindt plaats op 10:30 CET in Brussel.
Meer informatie: http://www.investorrelations.umicore.com/en/financialCalendar/confCall20100427.htm
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