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Umicore kondigt organisatiewijzigingen aan 

Umicore kondigde vandaag een nieuwe, vereenvoudigde rapporteringsstructuur met drie business groups aan. 
De groepering is afgestemd op de strategische prioriteiten van de Groep en houdt reeds rekening met de 
geplande afstoot van Umicore’s zink-gerelateerde activiteiten. De business groups zijn de volgende: 

 

De business units Building Products en Zinc Chemicals zullen afzonderlijk gerapporteerd worden tot hun 
effectieve desinvestering. 

Umicore heeft de verantwoordelijkheden van het Directiecomité aangepast om de organisatiewijzigingen te 
weerspiegelen en met het oog op Hugo Morel’s geplande afscheid naar aanleiding van zijn pensioen in 
september. 

Géraldine Nolens zal lid worden van het Directiecomité. Zij krijgt de leiding over Environment Health & Safety 
en blijft ook Chief Counsel van de Groep. Géraldine, die toegelaten is tot de balie van New York State, was 
werkzaam bij het internationale advocatenkantoor Cleary Gottlieb Steen & Hamilton tot ze in 2001 aan de slag 
ging bij GDF Suez (nu Engie) als Electrabel’s Chief Legal Officer voor Zuid-Europa, Frankrijk en nieuwe 
Europese markten. Tijdens haar loopbaan werkte en woonde ze in de VS, Duitsland, Italië en België. Géraldine 
startte bij Umicore in 2009. 

Denis Goffaux en Stephan Csoma zullen de business group Recycling leiden; elk met verschillende 
verantwoordelijkheidsdomeinen. 

Denis Goffaux krijgt de leiding over de activiteiten van Precious Metals Refining, naast zijn rol als Chief 
Technology Officer. 

Stephan Csoma krijgt de leiding over de andere business units in de business group Recycling. 

Marc Van Sande wordt verantwoordelijk voor de business group Energy & Surface Technologies, terwijl 
Pascal Reymondet verantwoordelijk blijft voor Catalysis. 



   

De functies van Marc Grynberg (CEO) en Filip Platteeuw (CFO) blijven ongewijzigd. 

Hugo Morel blijft lid van het Directiecomité tot hij met pensioen gaat in september. Hugo heeft zich 40 jaar 
lang met grote verdienste ingezet voor Umicore. Hij leidde de activiteiten van Precious Metals Refining sinds 
1998 en verzekerde de succesvolle uitrol van de nieuwe recyclagetechnologie op de site in Hoboken. Hij 
vervoegde het Directiecomité in 2002. Hij leidde de uitzonderlijke groei en prestaties van de Recycling 
activiteiten in recente jaren en heeft ervoor gezorgd dat ze uitstekend gepositioneerd zijn voor de volgende 
stap in hun ontwikkeling. 
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