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UPDATE EERSTE KWARTAAL 2014 

Hoogtepunten 

Vooruitzichten 

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met het eerste kwartaal van 2013, tenzij anders vermeld. 

De inkomsten stegen met 1% in het eerste kwartaal van 2014. Positieve ontwikkelingen in de meeste van de 
productgerelateerde activiteiten werden tenietgedaan door het effect van lagere metaalprijzen in Recycling en in 
mindere mate door ongunstige wisselkoersen. 

In Catalysis stegen de inkomsten met 4% dankzij de wereldwijde autoproductie. De inkomsten van Energy Materials 
stegen met 26% en alle business units noteerden groei, met in het bijzonder Rechargeable Battery Materials. De 
inkomsten van Performance Materials daalden met 1%. Verbeteringen in de twee zinkgerelateerde business units 
compenseerden de ietwat minder gunstige omstandigheden in de andere activiteiten. In Recycling daalden de 
inkomsten met 16%. Lager ontvangen edelmetaalprijzen beïnvloedden de meeste business units in combinatie 
met lagere volumes in de Precious Metals Refining activiteiten. 

De kasstromen bleven sterk en waren op vergelijkbare niveaus als het voorgaande jaar. Dit zorgde voor een verdere 
vermindering van de nettoschuld ten opzichte van de niveaus aan het einde van 2013. 

Tijdens het eerste kwartaal bleef Umicore eigen aandelen inkopen. Tot en met 25 april werden 1.020.000 eigen 
aandelen ingekocht. Umicore hield daardoor 10.958.750 aandelen in eigen bezit, of 9,13% van de uitgegeven 
aandelen op die datum. 

Zoals geanticipeerd zijn de marges in de productgerelateerde activiteiten aan het verbeteren – dankzij een 
toenemende vraag en de positieve effecten van recente kostenbesparende maatregelen. Deze verbetering is 
echter niet voldoende om de effecten van lagere inkomsten in Recycling te compenseren. Naast de impact van 
lagere metaalprijzen, wordt ook verwacht dat de volumes lager zullen zijn als gevolg van de voorbereidende 
engineeringwerken en testen voor de geplande uitbreiding van de fabriek in Hoboken. Umicore verwacht daarom 
dat de recurrente EBIT voor 2014 tussen € 250 miljoen en € 280 miljoen zal bedragen, ervan uitgaande dat de 
huidige marktomstandigheden aanhouden. 
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CATALYSIS 

Overzicht 

De inkomsten van de business group stegen met 4%, 
waarbij de groei in Automotive Catalysts contrasteerde 
met de lagere inkomsten in de kleinere business unit 
Precious Metals Chemistry. 

Automotive Catalysts 

De autoproductie steeg wereldwijd met bijna 5% en 
ook de inkomsten van Umicore voor deze activiteit 
stegen met een vergelijkbaar percentage. 

De autoproductie in Europa trok opnieuw aan met 
totale productievolumes die 5% hoger lagen dan vorig 
jaar. De stijging van de inkomsten van Umicore uit de 
verkoop van katalysatoren voor lichte personenauto's 
was meer bescheiden als gevolg van een tijdelijke 
minder gunstige platformmix in Europa. De twee lijnen 
voor zware dieselmotoren in Frankrijk startten de 
verhoging van hun productieniveaus. Er wordt 
verwacht dat deze investeringen volop zullen 
opleveren vanaf de tweede helft van 2014. 

De autoproductie in Noord-Amerika nam toe met 6% 
en de inkomsten van Umicore stegen grotendeels in 
lijn met de markt. In Zuid-Amerika daarentegen daalde 
de autoproductie met 4%, in hoofdzaak door de 
tragere groei van de Braziliaanse economie. De 
inkomsten van Umicore in de regio waren lager en 
voelden ook de weerslag van een productiestop bij 
een grote klant tijdens het kwartaal. 

De autoproductie in China bleef sterk groeien (+8%) 
en Umicore’s inkomsten lagen opnieuw hoger dan het 
marktgemiddelde. Dit was te danken aan een sterke 
aanwezigheid bij de best verkopende wereldmerken 
inclusief een toenemende verkoop aan lokaal 
gevestigde Japanse producenten. De productiefabriek 

voor zware dieselmotoren in Suzhou, China werd 
geopend in maart. 

Hoewel Umicore niet beduidend profiteerde van de 
groei van de autoproductie in Japan zelf, is onze 
aanwezigheid bij Japanse OEM's wereldwijd gestaag 
toegenomen. De autoproductie in Zuid-Korea daalde 
met 2% en ook de verkoop van Umicore ging achteruit, 
deels door de algemene inkrimping van de markt, 
maar ook door een minder gunstige platformmix. 

De nieuwe productiefabriek in India blijft op schema 
en zal in het vierde kwartaal van dit jaar operationeel 
worden. 

Precious Metals Chemistry 

De inkomsten lagen onder de niveaus van 2013. Dit 
was in de eerste plaats te wijten aan de lagere 
verkoop van anorganische precursoren voor 
katalysatortoepassingen, meer bepaald aan klanten 
op de Braziliaanse automarkt. De verkoop van andere 
anorganische producten steeg beduidend. In 
organische chemische producten daalde de verkoop 
voor zowel bulkchemicaliën als life science- 
toepassingen. De beloftevolle verkooptrend van API’s 
zette zich verder en de kwalificatie met een groeiend 
aantal klanten is lopend. 

De verhuis van de VS-activiteiten naar de nieuwe 
vestiging in Tulsa is grotendeels voltooid. De productie 
van anorganische producten is reeds begonnen en 
voor organische producten is de start in de komende 
weken gepland. De productiestart in de nieuwe fabriek 
in Duitsland voor MOCVD-toepassingen (Metal Organic 
Chemical Vapour Deposition) is gepland voor juni. De 
business unit heeft voor deze investeringen de nodige 
opstart- en transitiekosten gemaakt tijdens het 
kwartaal. 
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ENERGY MATERIALS 

Overzicht 

De inkomsten in Energy Materials stegen met 26% 
waarbij een sterke groei werd genoteerd in alle 
business units, vooral in Rechargeable Battery 
Materials. 

Cobalt & Specialty Materials 

De inkomsten stegen beduidend, hoofdzakelijk onder 
impuls van hogere activiteitenniveaus in keramiek & 
chemicaliën. De verkoopvolumes van carboxylaten 
voor de meeste toepassingen, in het bijzonder de 
bandenproductie, stegen en de verkoop van nieuwe 
producten voor gebruik in petrochemische en 
medische toepassingen boekte ook sterke vooruitgang. 
De distributieactiviteiten in Europa presteerden goed 
en de nieuw overgenomen activiteiten in de VS 
droegen bij tot het positieve resultaat. De verkoop van 
nikkelchemicaliën steeg eveneens en de uitbreiding 
van de nikkelproductiecapaciteit in Olen, België, is nu 
voltooid. Deze fabriek maakt ook de productie 
mogelijk van hoogwaardige materialen voor gebruik 
in herlaadbare batterijen. 

De volumes in werktuigmaterialen bleven grotendeels 
onveranderd op de lage niveaus van vorig jaar en de 
premies waren lager door de sterke 
prijzenconcurrentie. 

De verwerkte hoeveelheden in de raffinage- en 
recyclageactiviteiten waren hoger dan vorig jaar 
hoewel de totale raffinagepremies lager waren, deels 
wegens de impact van wisselkoersen. 

Electro-Optic Materials 

De inkomsten voor Electro-Optic Materials stegen. De 
business profiteerde van hogere inkomsten uit 
raffinage en recyclage, evenals van hogere 
verkoopvolumes in sommige productcategorieën. 

In afgewerkte optische producten was er verbetering 
in de eindmarkten voor automobiel- en 
veiligheidstoepassingen en de leveringen stegen 
overeenkomstig. De vraag naar substraten bleef 
stabiel. In het voornaamste toepassingsgebied van 
zonnecellen bleven de bestellingen stabiel, terwijl er 
tekenen van verbetering waren in de vraag naar 
aardse CPV (Concentrator Photovoltaïcs)-toepassingen. 

De vraag naar germaniumsubstraten gebruikt in LED's 
steeg eveneens licht. De verkoop van 
germaniumplaatjes bleef gematigd in een zeer 
concurrentiële markt. De verkoopvolumes van 
hoogzuivere chemicaliën voor de glasvezelsector 
waren stabiel, maar de druk op de prijzen nam toe, 
vooral in Azië. 

Rechargeable Battery Materials 

De verkoopvolumes waren aanzienlijk hoger dan in 
het eerste kwartaal van 2013 en bleven – in 
tegenstelling tot de normale seizoentrends – op 
vergelijkbare niveaus met het laatste kwartaal van 
vorig jaar. 

De voornaamste reden voor de sterke groei was het 
aanhoudende succes van Umicore’s eigen LCO-
producten (lithiumkobaltiet) met hoge energie-
densiteit voor hoogwaardige draagbare elektronica. 
Dankzij de geïntegreerde bevoorradingsketen van 
Umicore kon de business ook voldoen aan de stijgende 
klantenvraag. Deze vraag werd deels aangewakkerd 
door de introductie van de 4G-internetconnectiviteit in 
mobiele toestellen die op haar beurt zorgde voor meer 
nood aan beter presterende batterijen. 

De verkoop van standaardkwaliteit NMC-materialen 
(nikkel-mangaan-kobalt) gebruikt in minder 
veeleisende draagbare toestellen daalde doordat de 
business zijn aanwezigheid in dit segment, 
gekenmerkt voor een destructieve prijszetting, verder 
afbouwde. De vraag naar NMC-materialen gebruikt in 
batterijen voor snoerloze elektrische toestellen steeg, 
waarbij de Li-ion technologie in toenemende mate 
NiCd (nikkel-cadmium) en NiMH (nikkelmetaal-
hydride) vervangt. 

Het bestelpatroon voor toepassingen in de autosector 
bleef enigszins onregelmatig. Umicore bleef haar 
NMC-kathodematerialen positioneren op platformen 
die de verschillende types van elektrische voertuigen 
bestrijken (hybride, plug-in hybride en volledig EV) en 
in alle regio's waar deze platformen worden 
ontwikkeld. 

De eerste productietests in de nieuwe fabriek voor 
precursoren in Zuid-Korea zijn gepland voor de eerste 
helft van 2014. De productiecapaciteit voor kathoden 
wordt verhoogd in overeenstemming met de 
marktvraag. 
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Thin Film Products 

De inkomsten stegen, vooral dankzij de hogere 
verkoopvolumes in ITO-producten (indiumtinoxide) die 
gebruikt worden voor beeldschermen. Dit was niet 
alleen toe te schrijven aan de aanhoudende overstap 
van vlakke naar roterende targets, waarvoor Umicore 

marktleider is, maar ook aan de hogere totale vraag 
vanuit de industrie. De prijszetting bleef echter onder 
druk staan, met marges die ook negatief werden 
beïnvloed door de hogere prijs voor indium. 

De inkomsten in de activiteit optiek en elektronica 
bleven stabiel.  
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PERFORMANCE MATERIALS 

Overzicht 

De inkomsten daalden met 1%. De verbeteringen in 
de twee zinkgerelateerde business units werden 
tenietgedaan door de iets minder gunstige 
voorwaarden in de andere activiteiten. 

Building Products 

De business unit boekte een sterke stijging in zijn 
verkoopvolumes en inkomsten. De totale marges 
profiteerden van de effecten van de 
kostenbesparende en productiviteitsverhogende 
initiatieven die in 2013 werden genomen. 

De bouwsector in de voornaamste Europese markten 
van Umicore toonde enige verbetering. De zachte 
winter in Europa stond in contrast met de harde 
omstandigheden van vorig jaar en was gedeeltelijk 
verantwoordelijk voor een vergelijkbare 
verkoopstijging. De verkoop in nieuwere markten 
buiten Europa presteerde minder goed, deels door de 
ijzige winter in Noord-Amerika en de weerslag 
daarvan op de bouwmarkt in de VS en het kleinere 
aantal nieuwe projecten in Azië. 

De evolutie was iets minder gunstig qua productmix, 
met een verkoop van natuurlijk gewalst zink die, in 
tegenstelling tot de vorige jaren, sneller steeg dan die 
van voorverweerde producten met hogere 
toegevoegde waarde. De nieuwe fabriek voor 
oppervlaktebehandelde producten in Viviez, Frankrijk, 
is gestart met de productie en zal zijn volumes in de 
rest van 2014 opvoeren om volgend jaar op volle 
capaciteit te komen. 

Electroplating 

De inkomsten waren iets lager op jaarbasis, 
hoofdzakelijk door een enigszins matige start van het 
jaar in Azië. De totale verkoopniveaus en de 
productmix evolueerden gunstig in Europa. 

De verkoop van edelmetaalproducten gebruikt in 
coatings voor printplaten bleef stabiel. De verkoop 
van producten voor decoratieve toepassingen steeg. 
Dit was deels te danken aan de gestegen vraag naar 
gespecialiseerde goud-koperlegeringen om het 
roodachtige/roze goud te produceren gebruikt in de 
juwelen en andere toepassingen zoals pennen en 

badkranen. De verkoopvolumes voor technische 
toepassingen lagen lager als gevolg van de 
voorraadafbouw bij fabrikanten van LED's. 

Platinum Engineered Materials 

De totale inkomsten waren stabiel. In toepassingen 
voor de glassector heeft de productie van 
beeldschermglas te maken met overcapaciteit en een 
hoge druk op de kosten. Dit leidt tot minder snelle 
vervanging van platina-uitrustingen. De verkoop van 
Umicore aan producenten van beeldschermglas was 
hoger in het eerste kwartaal, voornamelijk door de 
timing van de projecten. De verkoopvolumes voor 
toepassingen met technisch glas waren stabiel op 
jaarbasis en er werden een aantal nieuwe contracten 
afgesloten. De vraag vanuit het segment optisch glas 
bleef gematigd. 

De inkomsten in performance catalysts daalden. De 
politieke ontwikkelingen in Oekraïne en de daaraan 
verbonden hogere gasprijs hadden een negatief 
effect op de kunstmestmarkt en leidden tot lagere 
bestellingen van katalysatorgaas voor de productie 
van ammoniak. 

Technical Materials 

De inkomsten van de business unit daalden op 
jaarbasis. Dit was vooral te wijten aan lagere 
verkoopvolumes van contact- en powertechnologie-
materialen en de globaal lagere verkoop in Brazilië. 

De verkoop van contact- en powertechnologie-
materialen was lager, voornamelijk als gevolg van de 
lagere Chinese invoer van uitrusting voor technische 
infrastructuur geproduceerd in Europa. Recente 
veranderingen aan de productievoetafdruk van de 
business unit en het productaanbod in China zullen de 
Technical Materials beter in staat stellen om te 
leveren aan lokale en wereldwijde fabrikanten. De 
verkoop in Noord-Amerika en Europa hield goed 
stand. 

De verkoop van materialen voor soldeertoepassingen 
daalde licht. Een positieve vraag in Europa –
hoofdzakelijk naar producten voor autotoepassingen 
– kon de lagere verkoop elders, met name in Brazilië, 
onvoldoende compenseren. De invoering van het 
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nieuwe BlueBrazeTM-product blijft goede vooruitgang 
boeken in zowel Europa als Azië. 

Zinc Chemicals 

De inkomsten stegen tegenover vorig jaar en de 
totale marges voor de activiteit verbeterden ook 
aanzienlijk als gevolg van kostenbesparende 
maatregelen. 

De voornaamste reden voor de inkomstenstijging 
waren de hogere verkoopvolumes van fijne 
zinkpoeders voor chemische toepassingen, deels 
onder impuls van toegenomen marktaandelen. De 
vraag naar fijne zinkpoeders voor corrosiewerende 
verfpigmenten trok aan in de Europese markten. 

De verkoopvolumes voor zinkbatterijmaterialen 
waren stabiel terwijl de prijzen verbeterden in 
vergelijking met de prijzendruk van vorig jaar. 

De verkoopvolumes voor zinkoxide waren stabiel met 
een verbetering in Europa, geneutraliseerd door een 
lagere verkoop in Azië, vooral voor 
bandentoepassingen. Umicore was de eerste 
Europese producent die de CEP-certificatie in Europa 
behaalde voor zinkproducten die worden gebruikt in 
farmaceutische toepassingen zoals voedings-
supplementen en zonnefilters. 

De recyclagemarges bleven onder druk door een 
lagere ontvangen zinkprijs in euro en een 
aanhoudende krapte op de markt voor residuen. 

Element Six Abrasives 

Het jaar startte goed met kwartaalinkomsten die flink 
hoger lagen dan vorig jaar en het momentum 
voortzetten van het laatste kwartaal van 2013. De 
verkoop van olie- en gasproducten noteerde de 
meest uitgesproken stijging. De verkoop van 
producten voor precisiewerktuigen voor de 
autosector en andere markten die snij- en 
slijpmaterialen met hoge precisie nodig hebben, 
toonde eveneens een sterke verbetering. De verkoop 
van producten voor de wegenbouw lag lager, 
grotendeels door voorraadafbouw bij de klanten en 
de strenge winter in Noord-Amerika. De vraag vanuit 
de mijnbouwsector bleef op een laag niveau. De 
marges toonden een positieve ontwikkeling dankzij 
een verbeterde productmix en de voordelen van een 
aangepaste productieconfiguratie. De business unit 
maakte in april zijn voornemen bekend om zijn 
productievestiging in Robertsfors, Zweden, binnen de 
komende 24 maanden te sluiten en de activiteiten te 
consolideren in de vestigingen van Shannon, Ierland 
en Springs, Zuid-Afrika. Deze laatste zullen uitbreiden 
om de toekomstige groei te ondersteunen. 
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RECYCLING 

Overzicht 

De totale inkomsten van de business group lagen 16% 
lager onder invloed van de lagere metaalprijzen in de 
business units Precious Metals Refining, Jewellery & 
Industrial Metals en Precious Metals Management. 

Precious Metals Refining 

Zoals verwacht deden de lagere ontvangen 
metaalprijzen de inkomsten fors dalen tegenover die 
van 2013. Dit was het geval voor zowel de prijzen van 
edele metalen als van speciale metalen. De lagere 
ontvangen prijzen hadden een aanzienlijke impact op 
de marges. 

Als gevolg van voorbereidende engineeringwerken en 
testen voor de start van de geplande uitbreiding van 
de fabriek in Hoboken werden er lagere volumes 
verwerkt. Deze trend qua volumes zou zich doorheen 
het jaar kunnen verderzetten aangezien er 
bijkomende aanpassingen en testen uitgevoerd zullen 
worden in verschillende delen van de flowsheet. 

In vergelijking met vorig jaar was de productmix 
ietwat minder gunstig vooral door een lagere 
beschikbaarheid van pgm-rijk materiaal. Op vlak van 
materialen aan het einde van hun levensduur liep de 
beschikbaarheid van de meest complexe e-
schrootmaterialen licht terug, hoewel de totale 
aanvoer van elektronisch schroot toenam. De 
beschikbaarheid van petrochemische katalysatoren 
steeg, terwijl de markt voor gebruikte 
autokatalysatoren gekenmerkt bleef door een uiterst 
felle concurrentie.  

Ervan uitgaande dat de vereiste exploitatie-
vergunningen worden ontvangen zoals verwacht 
zullen de belangrijkste fases van de uitbreidings-
investering in Hoboken waarschijnlijk beginnen in het 
derde kwartaal. Zoals eerder vermeld zullen deze fases 
plaatsvinden tijdens een stilstand voor onderhoud en 
zijn meer uitgebreide werken gepland voor 2015. 

Jewellery & Industrial Metals 

De business unit boekte lagere inkomsten op jaarbasis. 
De recyclage-inkomsten lagen beduidend lager dan in 

het eerste kwartaal van 2013. De aanhoudende daling 
van de metaalprijzen deed de beschikbaarheid van 
residuen die edele metalen bevatten, vooral 
goudschroot, nog verder afnemen. De volumes zilver- 
en pgm-houdende residuen bleven stabiel, terwijl de 
volumes van industriële residuen groter waren dan 
vorig jaar. 

De inkomsten uit producten voor industriële 
toepassingen lagen hoger dankzij een aantrekkende 
vraag in de automobiel- en chemische sectoren in 
Europa. De vraag naar zilveren muntplaatjes steeg op 
jaarbasis, terwijl de vraag naar zilverstaven als 
belegging daalde. De verkoop van producten voor 
juwelen was sterker in Azië en de VS, terwijl de 
bestelvolumes stabiel bleven in Europa. De business 
unit neemt met succes posities in om verder te groeien 
in Azië. 

De capaciteitsuitbreiding voor zilverrecyclage in 
Thailand is nu voltooid, terwijl een uitbreiding van de 
capaciteit voor zilverraffinage in Brazilië de komende 
weken voltooid zal worden. De uitbreiding van de 
activiteiten in Pforzheim zal naar planning in het derde 
kwartaal opgeleverd worden. 

Precious Metals Management 

De totale prestaties van de business unit daalden. De 
prijzen van de meeste metalen waren aanzienlijk lager 
op jaarbasis en de handelsvoorwaarden bleken 
eveneens ongunstig. De industriële vraag naar de 
fysieke levering van metalen lag onder het niveau van 
vorig jaar, terwijl de vraag van beleggers naar goud- 
en zilverstaven veel lager was dan in 2013, waarbij 
zilver de scherpste daling vertoonde. 

Battery Recycling 

De business unit voerde bijkomende volumes 
gebruikte herlaadbare batterijen en productieschroot 
van batterijen aan voor zijn UHT-pilootfabriek in 
Hoboken en zal deze, samen met ander aangevoerd 
testmateriaal, verwerken in fasen doorheen het jaar. 
De verdere verbeteringen aan de UHT-technologie 
worden zoals gepland voortgezet.  
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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. 

Voor meer informatie 

Investor Relations 

Tim Weekes +32 2 227 73 98 tim.weekes@umicore.com 

Media Relations 

Elcke Vercruysse +32 2 227 71 29 elcke.vercruysse@umicore.com 

Financiële kalender 
29 april 2014 Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 

2 mei 2014 Datum dat aandeel zonder interim-dividend verhandeld wordt 

6 mei 2014 Registratiedatum voor dividend 

7 mei 2014 Datum betaling dividend 

31 juli 2014 Halfjaarresultaten 2014 

4 september 2014 Capital markets presentaties, Brussel 

23 oktober 2014 2014 Q3 kwartaal-update 

Umicore profiel 
Umicore is een globale materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden 
waar haar expertise inzake materiaalkunde, 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 zijn in alledaagse toepassingen. 

Het merendeel van de inkomsten van Umicore 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 fotovoltaïsche cellen, 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 haar 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 2013 een omzet van € 9,8 miljard (inkomsten van € 2,4 miljard, metaal niet 
inbegrepen) en heeft ongeveer 14.000 mensen in dienst. 

Een telefoonconferentie en presentatie vindt plaats om 15:00 CET in Brussel.   
Meer informatie: http://www.umicore.com/investorrelations/en/financialCalendar/confCall20140429.htm 
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