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KWARTAALUPDATE DERDE TRIMESTER 2010 

Hoogtepunten 

De inkomsten van Umicore stegen met 20% in vergelijking met dezelfde periode in 2009. Deze trend 
weerspiegelt de aanhoudende verbetering in de meeste marktsegmenten. 

• Catalysis: inkomsten stegen met 20%. 

• Energy Materials: inkomsten stegen met 18%. 

• Performance Materials: inkomsten stegen met 18%. 

• Recycling: inkomsten stegen met 22%. 

De netto-schuld daalde lichtjes in het derde trimester en wordt verwacht te stijgen door de rijzende vraag aan 
bedrijfskapitaal. 

 

Vooruitzichten 

Op basis van de prestatie tijdens de eerste negen maanden van het jaar en de huidige voorspelde vraag voor het 
laatste kwartaal, verwacht Umicore dat de recurrente EBIT voor het ganse jaar zal uitkomen aan de bovenkant van 
de eerder gecommuniceerde vork van ¤ 315 tot ¤ 335 miljoen.  

 

Nieuwe segmentatie 

De segmentatie in de persmededeling is in lijn met Umicore’s nieuwe organisatie die in juni 2010 werd ingevoerd. 
De historische kerncijfers voor de nieuwe segmenten zijn terug te vinden op de website van Umicore 
(http://www.investorrelations.umicore.com/en/financials). Deze cijfers weerspiegelen tevens nieuwe definities 
voor EBITDA en netto-schuld.  

 

Noot: alle vergelijkingen worden gemaakt met het derde kwartaal van 2009, tenzij anders vermeld.
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CATALYSIS 

Overzicht 

De inkomsten van Catalysis stegen met 20%. Dit 
weerspiegelde de verbeterde vraag zowel in 
Automotive Catalysts als Precious Metals Chemistry. 

Automotive Catalysts 

De wereldwijde productie van lichte voertuigen is in 
het derde kwartaal jaar op jaar met ongeveer 10% 
toegenomen. De sterke marktgroei van de laatste 
twaalf maanden zwakt zoals verwacht wat af. De 
verkoop ligt nu op een meer normaal niveau. De 
verkoopvolumes van Umicore voor autokatalysatoren 
evolueerden overeenkomstig de markt. De inkomsten 
groeiden echter sterker dan de voertuigenmarkt, als 
gevolg van de geografische en motorenmix. 

In Europa lag de productie van lichte voertuigen iets 
lager dan een jaar eerder. Overheidsinitiatieven en 
omruilregelingen zijn in de loop van het jaar 
geleidelijk afgebouwd. De inkomsten van Umicore 
groeiden echter tegen een sterker tempo dan de 
voertuigenmarkt door de in verhouding sterkere 
verkopen van katalysatorsystemen met een hoge 
meerwaarde, bv. voor dieselvoertuigen. 

In Noord-Amerika steeg de productie van lichte 
voertuigen op jaarbasis met een opvallende 25% in 
het derde kwartaal. Deze beweging zal in het vierde 
kwartaal allicht aan kracht inboeten. De 
voorraadniveaus van geproduceerde voertuigen 

namen toe, hoewel het gemiddelde aantal 
voorraaddagen op een bevredigend peil blijft in 
vergelijking met het verkoopspeil, onder de niveaus 
van voor de crisis. In Zuid-Amerika was een 
vergelijkbare trend merkbaar, zelfs al steeg de 
productie van lichte voertuigen er in het kwartaal 
maar met een bescheiden 12%. De verkoop en 
inkomsten van Umicore weerspiegelen die positieve 
marktevolutie.  

In Azië steeg de productie van lichte voertuigen in lijn 
met de globale markt. In China is de productie van 
lichte voertuigen gestabiliseerd, en bleef deze op 
hetzelfde niveau als in het derde kwartaal van 2009. 
De nieuwe productielijn in Suzhou is nu operationeel. 
In Korea viel een vergelijkbare stabilisatie te noteren, 
terwijl in Japan de voertuigenproductie met 15% 
toenam op jaarbasis. De inkomsten van Umicore in de 
regio groeiden sneller dan de voertuigenproductie in 
de Aziatische markt.  

Precious Metals Chemistry 

De inkomsten van de business unit bleven groeien en 
volgden daarmee het aanhoudende herstel van de 
afzetmarkten. De verkoop van producten die als 
precursor worden gebruikt voor autokatalysatoren en 
andere niet-katalysatortoepassingen bleef toenemen, 
terwijl het aandeel van de verkoop van katalysatoren 
voor gebruik in life science toepassingen, bleef 
toenemen in verhouding tot de portefeuille. 
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ENERGY MATERIALS 

Overzicht 

De inkomsten van Energy Materials stegen met 18 %. 
Sterke groei werd vooral opgetekend in Cobalt & 
Specialty Materials en Thin Film Products. 

Cobalt & Specialty Materials 

De inkomsten van de business zijn op jaarbasis 
gestegen, en dit voor alle activiteiten. De 
kobaltraffinagevolumes stegen zowel in België als in 
China.  

De inkomsten van Rechargeable Battery Materials zijn 
gestegen in vergelijking met het derde kwartaal van 
2009 en zijn in lijn met de eerste helft van 2010. 
Umicore neemt deel aan een stijgend aantal 
klantenontwikkelingsprogramma’s voor nieuwe 
materiaalsoorten gebruikt in automobieltoepassingen. 
De bouw van de aangekondigde nieuwbouw 
installatie voor batterijmaterialen in Japan is in 
september gestart.  

De verkoop van kobaltpoeders voor gebruik in 
werktuigen is significant gestegen in vergelijking met 
de zwakkere niveaus in 2009, en dit zowel voor de 
harde metaal- als diamantwerktuigtoepassingen. De 
afbouw van voorraden bij de klanten is tot een einde 
gekomen. 

Hoewel de Ceramics and Chemicals business line een 
groei kende van de inkomsten op jaarbasis, liggen 
deze iets lager in vergelijking met de eerste jaarhelft. 
De verkoop van nikkelproducten, die uitzonderlijk 
hoog was eerder in het jaar, begon te vertragen, 
waardoor de hogere gemiddelde premies en de 
gestegen verkoop van kobalthoudende producten 
werden gecompenseerd.   

Electro-Optic Materials 

De inkomsten bleven op het niveau van 2009. De 
verkoopvolumes van germaniumsubstraten zijn in de 
loop van het jaar blijven toenemen en liggen nu een 
stuk hoger dan in het derde kwartaal van 2009, 
vooral omwille van de groei in de LED-sector. De 
nieuwe substratenfabriek in Quapaw, Oklahoma, 
werd officieel geopend op 12 oktober. De 
klantenkwalificatie van de productielijnen is aan de 
gang. De markt voor optische germaniumproducten 
blijft matig. De bestellingen in het kader van 
overheidsgesubsidieerde programma’s blijven laag. 
De vooralsnog kleinschalige activiteiten op het vlak 
van afgewerkte optische producten blijven groeien 
terwijl de verkoop van germanium tetrachloride 
stabiel blijft. 

Thin Film Products 

De inkomsten van de business unit lagen duidelijk 
hoger dan een jaar eerder. De verkoop van 
materialen voor gebruik in optische en elektronische 
toepassingen werd nog steeds ondersteund door het 
sterke herstel in de markt. Voor Large Area Coatings 
lag de verkoop hoger, met name door de hogere 
volumes voor vlakke ITO-targets die gebruikt worden 
in de fabricage van aanraakschermen voor 
consumentenelektronica. Het aantal bestellingen voor 
draaibare targets bleef toenemen, in de mate dat 
draaibare ITO-technologie wordt aanvaard in de 
productie van doorsnee schermen. Umicore kondigde 
recent aan dat het van plan is ongeveer € 30 miljoen 
te investeren in de uitbreiding van haar dunne-
filmcapaciteit in de Noord-Amerikaanse, Europese en 
Aziatische activiteiten. 



   

21 oktober 2010 – 07:30 CET CP-2010-26-R  4/6 

PERFORMANCE MATERIALS 

Overzicht 

De inkomsten van Performance Materials stegen met 
18%. De groei weerspiegelt vooral de groei in 
Platinum Engineered Materials, Zinc Chemicals en 
Technical Materials.  

Building Products 

De verkoopvolumes lagen in het derde kwartaal lager 
dan in 2009. De stabiele verkoopsvolumes in Frankrijk 
en de groei in de Benelux konden de daling in 
Duitsland en de rest van Europa niet compenseren. 
Het verkoopsaandeel van voorverweerde producten 
blijft groeien binnen de productmix, wat een 
positieve impact heeft op de marges. De Europese 
bouwsector vertoonde een paar positieve tekenen, 
waaronder een stijging van de bouwvergunningen en 
een geleidelijk herstel van de residentiële markt, wat 
over een jaar een gunstig effect moet kunnen 
hebben.  

Electroplating 

De inkomsten van Electroplating weerspiegelen de 
aanhoudende verbetering van de economische 
omstandigheden. Die verbeteringen zijn zowel 
merkbaar in de elektronische toepassingen als in de 
decoratieve oplossingen die gebruikt worden in 
juwelen en luxe- & lifestylegoederen. De globale 
markt is weer op het peil van voor de crisis en de 
focus op Azië blijft toenemen.  

Platinum Engineered Materials  

De algemene inkomsten van de business unit zijn 
flink gestegen, overeenkomstig de groei die al 
merkbaar was in de eerste helft van 2010. De 
verkoop van platina-uitrustingen voor de glassector 
lag beduidend hoger. Hoewel all glastoepassingen 
een sterke vraag vertoonden, was dit in het bijzonder 
het geval voor beeldschermen. De producenten 
vergroten momenteel hun bestaande 
capaciteitsbenutting en –rendementen, waardoor er 
meer behoefte is aan vervangingen/ onderhoud van 
uitrustingen.  De activiteit van Performance Catalysts, 

dat dit jaar een tragere start kende, herstelt door de 
toenemende vraag naar platina metaalgaas, vooral 
voor gebruik in de meststoffensector. 

Technical Materials 

Het herstel van de business in het eerste halfjaar 
hield aan in het derde kwartaal. De verkopen lagen in 
alle geografische zones duidelijk boven die van een 
jaar geleden. De business line Contact Materials 
boekte goede resultaten door de stijgende vraag uit 
de auto- en elektrosectoren. De soldeerproducten die 
bij algemene uitrustings- en elektrische 
werkzaamheden worden gebruikt, waren minder in 
trek.  

Zinc Chemicals 

De business unit boekte beduidend hogere inkomsten 
dan een jaar eerder en verbeterde nog tegenover het 
eerste halfjaar. De zinkpoeders lieten een stijging van 
de verkoopvolumes optekenen, voornamelijk voor de 
antiroest-verfpigmenten in Azië waar de vraag vanuit 
de scheepscontainermarkt sterk is gestegen. De 
verkoop van fijne zinkpoeders voor chemische 
toepassingen blijft sterk. De vraag naar 
zinkbatterijmaterialen was hoog in Noord-Amerika en 
Azië. De verkoopsvolumes van zinkoxideproducten 
stegen eveneens, maar in mindere mate. De 
schaarste van secundaire materialen beïnvloedde de 
zinkrecyclageactiviteiten negatief. 

Element Six Abrasives 

De verkoop van alle Element Six-activiteiten nam 
beduidend toe zoals in het tweede kwartaal van 
2010, wat het herstel van de vraag naar 
schuurproducten bevestigt. Dit geldt in het bijzonder 
voor de Advanced Materials en Oil & Gas activiteiten. 
De groei was minder uitgesproken bij de producten 
gebaseerd op gecementeerd carbide. De 
nettobijdrage voor Umicore wordt echter zwaar 
beïnvloed door wisselkoersschommelingen en 
provisies voor personeel bonus plannen in lijn met de 
betere performantie. 
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RECYCLING 

Overzicht 

De inkomsten van Recycling stegen met 22%. Dit 
weerspiegelt een gunstige bevoorradingsomgeving 
alsook de impact van sterke metaalprijzen.  

Precious Metals Refining 

Precious Metals Refining bleef presteren in lijn met 
de eerste jaarhelft en flink boven de niveaus van 
dezelfde periode in 2009.  

De bevoorradingsomstandigheden voor industriële 
restproducten bleven stevig. Terwijl het activiteitspeil 
bij non-ferrometaalraffinagebedrijven op een hoog 
peil bleef, bleef de unit nieuwe stromen van 
complexe materialen aantrekken. Het concurrentiële 
voordeel van Umicore wordt verder verstevigd in een 
wereldwijde omgeving waar meer strikte 
milieuwetgeving voor raffinage-activiteiten 
geleidelijk wordt doorgevoerd. De bevoorrading met 
elektronisch schroot bleef op een hoog peil. De 
bevoorrading met industriële katalysatoren steeg in 
lijn met de stijgende activiteit in de chemische sector. 
Het gedeeltelijk herstel van de bevoorrading met 
gebruikte autokatalysatoren – zoals waargenomen 
tijdens de eerste jaarhelft – werd bevestigd tijdens 
het derde kwartaal.  

De spotprijzen uitgedrukt in Euro voor alle door de 
business unit teruggewonnen metalen waren 
significant hoger op jaarbasis: dat was vooral het 
geval voor edele metalen en enkele speciale metalen 
zoals indium, tellurium en selenium. Hoewel een 
groot deel van de blootstelling aan edele metalen al 
eerder in het jaar werd vastgeklikt, hadden 
bijkomende prijsstijgingen voor een aantal speciale 
metalen zoals telluur een positief impact op de 
activiteit. Umicore blijft haar beleid verder zetten om 
geleidelijk de metaalprijscomponent in haar winsten 
en kasstromen vast te klikken. In deze context 
werden verdere prijselementen in verband met 
bepaalde lange termijncontracten tot en met 2012 
vastgeklikt.  

De markt voor bijproducten zoals zwavelzuur heeft op 
jaarbasis een opgemerkt herstel gekend. 

Jewellery & Industrial Metals 

De inkomsten uit Jewellery & Industrial Metals waren 
beduidend hoger dan een jaar eerder. De business 
bleef sterke volumes neerzetten en werd 
ondersteund door positieve marktomstandigheden 
voor zijn recyclageactiviteiten. Dit bleek een meer 
dan voldoende compensatie voor de typische 
seizoensdip in de zomermaanden. De vraag naar 
juwelen en andere decoratieve toepassingen is sterk 
in Europa terwijl zilveren munten aantrekkelijk blijven 
voor investeringsdoeleinden. De verkoopsvolumes 
van zilveren producten voor industriële toepassingen 
waren eveneens sterk. 

Precious Metals Management 

Globaal lagen de inkomsten duidelijk hoger dan een 
jaar eerder, maar lager dan in het eerste halfjaar. De 
fysieke verkopen, aankopen en leasingactiviteiten 
voor edele metalen lagen wat lager in de 
zomermaanden. De prijsvolatiliteit op de 
metaalmarkten en de globale prijsniveaus waren 
gunstig. De vraag naar staven voor beleggers nam af 
in vergelijking met het tweede kwartaal van 2010 
omdat de bezorgdheid over de toestand van de 
Europese economie wat afnam. 

Battery Recycling 

De bouw van een nieuwe recyclagefabriek in 
Hoboken verloopt volgens plan. De site wordt allicht 
operationeel in het derde kwartaal van 2011. 
Ondertussen verzamelt de business unit gebruikte 
herlaadbare batterijen die hoofdzakelijk afkomstig 
zijn van draagbare elektronica. Umicore ontwikkelt 
een mechanisme voor het verzamelen van grotere 
batterijen zoals die van hybride en elektrische 
voertuigen. De instroom van dergelijke batterijen zal 
in eerste instantie voornamelijk afkomstig zijn van 
productieafval en defecte batterijen, naarmate 
elektrische voertuigen stilaan hun intrede doen in de 
automarkt.  In het Duitse Hanau is nu al een 
ontmantelingscentrum voor dit soort grotere 
batterijen operationeel. 
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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 

Mr. Geoffroy RASKIN – +32 2 227 71 47 – geoffroy.raskin@umicore.com 

Media relations 

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

Financiële kalender 

10 februari 2011 Publicatie 2010 resultaten 

26 april 2011 Aandeelhoudersvergadering en kwartaalupdate 1ste kwartaal 

4 augustus 2011 Publicatie halfjaarresultaten  

20 oktober 2011 Kwartaalupdate derde kwartaal 2011 

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. 

 

Een teleconferentie en audio webcast vinden vandaag plaats om 10:00 CET.  
Voor meer informatie: http://www.investorrelations.umicore.com/en/financialCalendar/confCall20101021.htm 


