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UPDATE DERDE KWARTAAL 2011

Hoogtepunten
De inkomsten in het derde kwartaal stegen met 13% op jaarbasis en groeiden daarbij aan hetzelfde tempo als in
de eerste helft van het jaar.
• Catalysis: inkomsten stegen met 17%;
• Energy Materials: inkomsten stegen met 11%;
• Performance Materials: inkomsten waren stabiel;
• Recycling: inkomsten stegen met 22%.
Inkoop van eigen aandelen lopende sinds midden augustus.

Vooruitzichten
Op basis van de prestatie tijdens de eerste negen maanden en de verwachte vraag voor de rest van het jaar, blijft
Umicore ervan overtuigd recordresultaten te genereren in 2011, met een recurrente EBIT tussen € 400 miljoen en
€ 425 miljoen, in lijn met de vorige verwachtingen.

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met het derde kwartaal van 2010, tenzij anders vermeld.
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CATALYSIS
Overzicht
De globale inkomsten voor het segment Catalysis
stegen met 17% dankzij de groeiende vraag in
Automotive Catalysts en Precious Metals Chemistry.

Automotive Catalysts
Globaal steeg de productie van personenwagens met
ongeveer 5% op jaarbasis. De gebruikelijke
seizoensdaling in het kwartaal werd deels
gecompenseerd door het geleidelijke herstel in Japan.
Umicore’s verkoopvolumes en inkomsten voor
katalysatoren deden het aanzienlijk beter dan de
wereldwijde automarkt.
In Europa steeg de productie van personenwagens
met ongeveer 4% in het derde kwartaal van 2011.
Umicore presteerde veel beter dan de markt, vooral
dankzij de verkoopmix en de grotere groei in
platformen voor lichte diesel- en brandstofefficiënte
voertuigen.
Het herstel in de Noord-Amerikaanse markt zette zich
door met een stijging van de productie van
personenwagens van 5% op jaarbasis. De volumes en
inkomsten van Umicore klommen aanzienlijk boven
dit niveau dankzij een gunstige klantenportefeuille en
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een stijgende vraag naar brandstofefficiënte motoren.
In Zuid-Amerika lagen de inkomsten van Umicore ook
hoger dan de voertuigenproductie, die met 4% op
jaarbasis was toegenomen.
Dit kwartaal stegen de productievolumes van
Aziatische voertuigen globaal met 5%. Hoewel de
Chinese productiegroei lager lag dan in de voorbije
jaren, bleef hij iets boven het globale gemiddelde
met ongeveer 6%. In Korea profiteerde de productie
van de sterke exportvraag en steeg ze met 14%
aanzienlijk hoger dan de markt. De Japanse markt
bleef achter met -4%, maar herstelt geleidelijk van
de problemen in de bevoorradingsketen die het
gevolg waren van de natuurramp in maart. De
verkoopvolumes van Umicore in de regio overtroffen
de groei van de autoproductie.

Precious Metals Chemistry
De inkomsten stegen beduidend op jaarbasis. Naast
de hogere volumes voor precursoren voor
autokatalysatoren, kon de business unit verder
genieten van recente productontwikkelingen in
farmaceutische en fijnchemie toepassingen, waar de
vraag toeneemt.
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ENERGY MATERIALS
line Substrates compenseerde de daling in de
business line Optics.

Overzicht
De inkomsten in het segment stegen met 11% ten
opzichte van het derde kwartaal van 2010, vooral
dankzij de stijging van de verkoopvolumes voor Li-ion
kathodematerialen in de business unit Cobalt &
Specialty Materials.

Cobalt & Specialty Materials
De inkomsten van de business unit stegen aanzienlijk
op jaarbasis. De aanvoer voor de raffinage- en
recyclageactiviteit bleef stabiel ondanks de lagere
kobaltprijzen.
De verkoopvolumes en inkomsten van Rechargeable
Battery Materials bereikten een recordniveau. Naast
de aanhoudend hoge vraag uit het segment van de
draagbare elektronica worden de verkoopvolumes
voor autotoepassingen belangrijker en blijft het
kwalificatiewerk voor nieuwe platformen toenemen.
Het aandeel van de nieuwe generatie NMCmaterialen bedraagt nu bijna 50% in de
productportefeuille. De prijsconcurrentie blijft echter
bijzonder scherp in alle productcategorieën. De
nieuwe fabriek in Japan werd in oktober officieel
geopend en voert de productie op. De expansie in
Korea nadert haar voltooiing.
De inkomsten in de business line Ceramics &
Chemicals namen toe ten opzichte van de reeds
sterke prestatie in 2010. De lagere verkoop van
kobaltverbindingen
werd
ruimschoots
gecompenseerd door de hoge verkoop van
nikkelzouten.
Het verkoopniveau voor kobaltpoeders in de business
line Tool Materials lag iets lager op jaarbasis.

De inkomsten in Substrates (germanium substraten)
stegen verder. Naast de sterke vraag naar
zonnecellen voor ruimtetoepassingen blijft ook de
verkoop van materialen voor fotovoltaïsche
concentratoren voor aardse toepassing groeien. De
vraag naar substraten die in de productie van LEDverlichting worden gebruikt, bleef matig.
Door de besparingen in de overheidsuitgaven ging de
vraag naar germaniumproducten in Optics achteruit
op jaarbasis. De kleinere activiteit van afgewerkte
optiek noteerde hogere verkoopvolumes, vooral voor
infraroodsystemen die buiten de autosector worden
gebruikt. De verkoop van germaniumtetrachloride
bleef op peil, hoofdzakelijk dankzij projecten voor
optische vezelnetwerken in China.

Thin Film Products
De inkomsten van de business unit lagen op het
niveau van het derde kwartaal van 2010.
Optics & Electronics noteerde een lichte daling van de
inkomsten. De verkoopvolumes voor elektronische
toepassingen daalden ten opzichte van de hoge
niveaus van 2010. De verkoop van materialen voor
optische toepassingen steeg dankzij het hoge
activiteitsniveau door de ontwikkeling van optische
vezelnetwerken in China.
In Large Area Coatings stegen de inkomsten in sterke
mate dankzij de toegenomen verkoop van roterende
targets. Hoewel de displaysector nog hoofdzakelijk
vlakke ITO coating targets gebruikt, maken de nieuwe
productie-eenheden, die vooral op de snelgroeiende
markt van aanraakschermen mikken, steeds meer
gebruik van de meer efficiënte rotatietechnologie.

Electro-Optic Materials
De inkomsten van de business unit waren in lijn met
dezelfde periode in 2010. De toename in de business
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PERFORMANCE MATERIALS
Overzicht
De inkomsten van de business group lagen op het
niveau van het derde kwartaal van 2010. De
stijgende inkomsten in Building Products en Technical
Materials werden geneutraliseerd door een daling in
andere business units.

Building Products
De verkoopvolumes en de inkomsten gingen verder
in stijgende lijn als gevolg van de toenemende vraag
naar natuurlijke zinkplaten en voorverweerde
producten, dit in alle regio’s en dan vooral in de
kernmarkten Frankrijk, België en Duitsland. Terwijl
het herstel in de sector zich verderzette, overtrof de
groei van Umicore’s verkopen de groei in de
bouwsector. Het gewicht van de gecoate producten
met hogere waarde nam verder toe in de verkoopmix.

Electroplating
De inkomsten lagen op het niveau van het derde
kwartaal
van
2010.
De
verkoop
van
plateringsoplossingen met edelmetalen nam toe,
zowel voor decoratieve als voor industriële
toepassingen. Er was een sterke vraag naar Umicore’s
op rodium gebaseerde elektrolyten en ook de
elektrolyten voor de productie van printplaten bleven
erg in trek, vooral dankzij het gestegen gebruik van
elektronische componenten in de autosector. De
markt voor elektrolyten op basis van nietedelmetalen was eerder zwak.

Element Six Abrasives
De inkomsten van Element Six Abrasives bevonden
zich op het niveau van het derde kwartaal van 2010.
De inkomsten voor Advanced Materials namen toe op
jaarbasis na de verdere marktpenetratie voor
slijptoepassingen die voornamelijk in de autosector
worden gebruikt.
Door de groeiende verkoop van slijtageonderdelen en
de stabiele prestatie in de mijn- en wegenbouwsector namen de inkomsten van Hard Materials toe.
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In Oil & Gas daalde de vraag naar producten voor
olie- en gas-boortoepassingen licht.

Platinum Engineered Materials
De inkomsten van de business unit lagen onder het
niveau van het derde kwartaal van 2010. Het verschil
weerspiegelt
echter
de
evolutie
van
de
onderliggende markt niet, omdat de projectmatige
aard van de sector tot een ongelijke spreiding over
de periodes leidt.
In Glass Applications, bleef de markt voor hoogzuiver
glas
groeien,
voornamelijk
dankzij
nieuwe
productiecapaciteit voor aanraakschermen. Het
nieuwe atelier in Yokohama, Japan, dat einde oktober
zal geopend worden, zal de business unit in staat
stellen om haar klantenbestand voor technische en
optische glastoepassingen verder uit te breiden.
De meststoffensector, de eindmarkt voor de meeste
producten van de business line Performance Catalysts,
draaide op hoog niveau, in lijn met de gestegen
prijzen van de gewassen.

Technical Materials
De inkomsten lagen hoger dan in het derde kwartaal
van 2010, ondanks de hoge zilverprijs, die sommige
klanten ertoe aanzette om hun voorraadniveaus te
verminderen.
De verkopen van Contact & Power Technology
Materials groeiden in lijn met de toegenomen
activiteit, vooral in middenspanning-toepassingen
met de gestegen vraag van de globale elektriciteitsdistributiesector. Umicore noteerde een aanghouden
sterke activiteit in materialen voor spaarlampen.
In de business line BrazeTec, die meer
seizoensgevoelig is, was de groei van de verkopen
meer gematigd. De business introduceert met succes
een aantal nieuwe soldeerpasta’s en vloeistoffen met
een laag zilvergehalte en milieuvriendelijk.

Zinc Chemicals
De inkomsten daalden op jaarbasis. Ondanks de
toegenomen concurrentie in de zinkrecyclage bleef
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de aanvoer van galvaniseringsresiduen stabiel dankzij
de langetermijncontracten.
Fine Zinc Powders kende lagere verkoopvolumes en
premies. De vraag naar roestwerende verf voor
coatings daalde in Europa en China, terwijl de
volumes in andere regio’s stegen. De verkoop voor
chemische toepassingen en elektrolyse bleef op peil
na een herstel in de vorige kwartalen.
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De volumes voor Zinc Oxide producten namen af. De
verkoop voor keramische, banden- en meststoffentoepassingen
waren
stabiel,
terwijl
de
verkoopvolumes voor diervoeder daalden.
De inkomsten voor Zinc Battery Materials waren lager
ten opzichte van de historisch hoge niveaus van 2010.
De aanhoudende groei in Azië, voornamelijk in China,
kon de dalende vraag in Noord-Amerika en Europa
niet volledig compenseren.
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RECYCLING
Overzicht
De inkomsten uit recyclage stegen met 22% dankzij
de uitstekende marktcondities in Precious Metals
Refining en een sterke prestatie in Jewellery &
Industrial Metals.

zilverstaven waren in het bijzonder in trek bij de
beleggers vanwege de nieuwe bezorgdheid over de
staatsschuldencrisis. De hogere volatiliteit in de
metaalmarkten was ook gunstig voor de eigen
tradingactiviteiten.

Battery Recycling
Precious Metals Refining
De inkomsten stegen op jaarbasis, in lijn met de groei
van het eerste halfjaar, dankzij een toename van de
verwerkte volumes en een verbeterde aanvoer.
Het volume verwerkte residuen van de nonferrometaalindustrie lag hoger en een verdere
verbetering in de aanvoermix verhoogde de
gemiddelde recyclage-inkomsten. Umicore’s klanten
in de sector worden steeds meer geconfronteerd met
de verwerking van complexere grondstoffen, zodat er
meer complexe residuen beschikbaar zijn voor
recyclage door Umicore. De volumes end-of-life
materialen namen eveneens toe, vooral elektronisch
schroot, en de inzameling van hoogwaardige
materialen was zeer succesvol sinds het begin van
het jaar. De volumes verwerkte autokatalysatoren
lagen eveneens hoger, terwijl de volumes industriële
katalysatoren een lichte daling kenden.
De gemiddelde ontvangen prijzen voor de meeste
metalen lagen hoger dan in het derde kwartaal van
2010. Dankzij de sterke activiteit in de
meststoffensector bleef de verkoop van zwavelzuur,
een bijproduct van de productie, stabiel.

De nieuwe recyclagefabriek in Hoboken werd in
september officieel geopend. Ze zal worden gebruikt
voor de verwerking van gebruikte herlaadbare
batterijen en voor piloottesten voor de recyclage van
mogelijke nieuwe aanvoerstromen.

Jewellery & Industrial Metals
De inkomsten stegen aanzienlijk ten opzichte van het
derde kwartaal van 2010. De recyclageactiviteit voor
goud en zilver nam nog toe onder invloed van de
hoge metaalprijzen en de goede beschikbaarheid van
bevoorradingsmateriaal.
De markt voor halfafgewerkte producten voor de
juweelindustrie en voor lifestyleproducten in
Jewellery was stabiel. De vraag naar zilveren
onderdelen voor fantasiejuwelen bleef hoog, ondanks
de gestegen metaalprijzen, terwijl de vraag naar
voorgevormde gouden onderdelen licht daalde.
De vraag naar op zilver gebaseerde Industrial Metals
bleef stijgen, dankzij het herstel van de vraag naar
muntschijfjes en de vraag naar producten voor de
fotovoltaïsche markt.

Precious Metals Management
De globale verkoop van edelmetalen aan de
industriële gebruikers nam toe en de kleine goud- en

20 oktober 2011 – 07:30 CET

CP-2011-45-R

6/8

CORPORATE ELEMENTEN
Inkoop van eigen aandelen

Kasstromen en nettoschuld

Umicore kocht tussen 16 augustus en 19 oktober
1.384.996 eigen aandelen in, of 1,2% van de
uitgegeven aandelen, voor een totaal bedrag van
€ 41 miljoen. Op 19 oktober had het bedrijf 7.575.245
aandelen in eigen bezit, of 6,3% van de uitgegeven
aandelen.

In de periode werden sterke operationele kasstromen
gegenereerd. De behoefte aan werkkapitaal nam
licht toe met de inkomsten en metaalprijzen. In
september werd het interim dividend van € 0,40 per
aandeel uitbetaald voor een totaalbedrag van
ongeveer € 45 miljoen, terwijl de kasstroom met
betrekking tot de inkoop van eigen aandelen tot het
einde van september ongeveer € 25 miljoen bedroeg.
Bijgevolg nam de nettoschuld in het derde kwartaal
iets toe tot ongeveer € 380 miljoen.
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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.
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Umicore profiel
Umicore is een globale materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar
knowhow inzake materiaalkennis, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn
voornamelijk geconcentreerd rond vier bedrijfssectoren: Catalysis, Energy Materials, Performance Materials en
Recycling. Elke bedrijfssector is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, die aan de spits staan van
nieuwe, technologische ontwikkelingen en noodzakelijk in alledaagse toepassingen.
Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen wordt
uitgegeven aan, projecten op het vlak van ‘schone’ technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor
herlaadbare batterijen en zonnecellen, 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 2010 een omzet van € 9,7 miljard (inkomsten van € 2,0 miljard,
metaal niet inbegrepen) en heeft op dit ogenblik ongeveer 14 400 mensen in dienst.

Een telefoonconferentie en presentatie vindt vandaag plaats om 10:00 CET.
Ga naar: http://www.umicore.com/investorrelations/en/financialCalendar/confCall20111020.htm

20 oktober 2011 – 07:30 CET

CP-2011-45-R

8/8

