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HALFJAARRESULTATEN 2014 

Hoogtepunten 

Umicore’s inkomsten lagen iets lager in vergelijking met de eerste helft van 2013 omdat de volumegroei 
geneutraliseerd werd door ongunstige metaalprijzen en valutaschommelingen. De recurrente EBIT daalde 15% als 
gevolg van lagere metaalprijzen, ongunstige valutaschommelingen en hogere afschrijvingskosten en werd deels 
gecompenseerd door kostenbesparingen.  

• Inkomsten: € 1,2 miljard (daling van 1%); 

• Recurrente EBITDA: € 221 miljoen (daling van 8%); 

• Recurrente EBIT: € 138 miljoen (daling van 15%); 

• ROCE van 12,5% (versus 14,5% in de eerste helft van 2013); 

• Recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) van € 95 miljoen (daling van 17%); 

• Recurrente winst per aandeel van € 0,87 (daling van 15%). 

Umicore neemt verdere acties om de marges in de verschillende activiteiten te verbeteren en blijft zich 
tegelijkertijd inzetten voor haar groeistrategie op lange termijn. Investeringen voor de periode bedroegen 
€ 72 miljoen met de meeste groei-investeringen in Catalysis en Recycling. Onderzoek & Ontwikkelingskosten 
bedroegen € 74 miljoen. 

De netto kasstroom vóór financieringsoperaties bedroeg € 119 miljoen en steeg op jaarbasis. De nettoschuld bleef 
stabiel op € 202 miljoen, nadat € 108 miljoen werd uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden 
en de verwerving van eigen aandelen. Dit komt overeen met een schuldgraad van 10,6%. 

In de eerste helft van het jaar verwierf Umicore 1.540.000 eigen aandelen en heeft momenteel 11.437.302 
uitstaande aandelen in eigen bezit. Gezien de sterke balans van de onderneming en haar solide kasstromen heeft 
de Raad van Bestuur besloten om de annulering van 8 miljoen aandelen voor te stellen, waarna het programma 
voor de verwerving van eigen aandelen kan worden voortgezet. Dit voorstel zal ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering die in de komende 
weken zal worden bijeengeroepen. In overeenstemming met het dividendbeleid zal een interim-dividend van 
€ 0,50 per aandeel in september worden uitgekeerd. Dit bedrag komt overeen met de helft van het jaarlijkse 
dividend verklaard voor het financiële jaar 2013. 

Vooruitzichten 

Ervan uitgaande dat niet alleen de huidige trends op vlak van vraag en prijszetting waargenomen in de 
belangrijkste eindmarkten maar ook huidige metaalprijzen en wisselkoersen voor de rest van het jaar 
onveranderd zullen blijven, verwacht Umicore dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar zich binnen de 
bovenste helft van de eerder vermelde vork van € 250 tot € 280 miljoen euro zal bevinden. 

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met het eerste halfjaar 2013, tenzij anders vermeld. 
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Kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2013 2013 2014

Omzet 5.390,0  4.429,3  4.355,4  
Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 1.233,1  1.157,0  1.220,5  

Recurrente EBITDA 240,3  222,3  221,2  

Recurrente EBIT 162,9  141,0  138,3  
waarvan geassocieerde ondernemingen 6,1  5,8  13,3  

Niet-recurrente EBIT -22,8  -20,6  -9,4  
IAS 39 effect op EBIT -6,1  5,6  -3,6  

Totale EBIT 134,0  126,0  125,3  
Recurrente operationele marge 12,7%  11,7%  10,2%  

Gemiddelde gewogen nettorente 1,27%  1,95%  1,26%  
Recurrente belastingsgraad 23,26%  19,04%  22,23%  

Recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep 114,6  103,4  94,8  
Nettoresultaat, aandeel van de Groep 89,1  89,9  81,5  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 71,3  69,3  73,9  
Investeringen 111,6  168,0  72,2  

Netto toename/afname van de kasstromen
   vóór financieringsoperaties 105,4  80,5  118,6  
Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten,
   einde periode 3.649,1  3.512,3  3.658,6  
Eigen vermogen van de Groep, einde periode 1.737,8  1.677,1  1.661,8  
Geconsolideerde netto financiële schuld
   uit bedrijfsactiviteiten, einde periode 190,1  215,0  202,4  
Schuldratio uit bedrijfsactiviteiten, einde periode 9,6%  11,1%  10,6%  
Gemiddelde nettoschuld /  recurrente EBITDA 42,9%  45,6%  47,2%  

Aangewend kapitaal, einde periode 2.236,1  2.233,6  2.195,8  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 2.247,7  2.234,8  2.214,7  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 14,5%  12,6%  12,5%  

Personeelsbestand, einde periode 14.280  14.057  14.209  
waarvan geassocieerde ondernemingen 3.997  3.867  3.890  

Frequentiegraad van arbeidsongevallen 2,70  1,33  2,29  
Ernstgraad van arbeidsongevallen 0,08  0,05  1,78  
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Kerncijfers per aandeel H1 H2 H1

(in €/aandeel) 2013 2013 2014

Totaal aantal uitgegeven aandelen, einde periode 120.000.000  120.000.000  120.000.000  
waarvan uitstaande aandelen 111.414.413  109.771.339  108.557.698  
waarvan aandelen in eigen bezit 8.585.587  10.228.661  11.442.302  

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
basisberekening 111.920.444  110.660.537  109.224.562  
na verwateringseffect 112.466.665  111.136.443  109.643.150  

Recurrente winst per aandeel 1,02  0,93  0,87  
Winst per aandeel volgens basisberekening 0,80  0,81  0,75  
Winst per aandeel na verwateringseffect 0,79  0,81  0,74  

Dividend* 0,50  0,50  0,50  

Netto toename/afname van de kasstromen
   vóór financieringsoperaties, basisberekening 0,94  0,73  1,09  

Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten,
   einde periode 32,75  32,00  33,70  
Eigen vermogen van de Groep, einde periode 15,60  15,28  15,31  

* Interimdividend voor H1 en verschil met jaarlijks dividend voor H2.
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CA = Catalysis, EM = Energy Materials, PM = Performance Materials, RE = Recycling, 
Exclusief Corporate  
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CATALYSIS 

Catalysis kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2013 2013 2014

Totale omzet 1.068,1  952,0  1.080,1  
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 466,1  427,4  480,4  

Recurrente EBITDA 62,9  49,8  63,0  

Recurrente EBIT 44,4  29,0  41,4  
waarvan geassocieerde ondernemingen 1,4  1,1  3,0  

Totale EBIT 44,5  29,2  40,5  
Recurrente operationele marge 9,2%  6,5%  8,0%  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 41,7  40,2  42,5  
Investeringen 27,8  56,6  24,5  

Aangewend kapitaal, einde periode 806,7  809,5  792,3  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 801,1  808,1  800,9  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 11,1%  7,2%  10,3%  

Personeelsbestand, einde periode 2.307  2.340  2.390  
waarvan geassocieerde ondernemingen 164  167  167  

 

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten van de business group stegen met 3%, 
met hogere inkomsten voor Automotive Catalysts ten 
opzichte van een verlaging in Precious Metals 
Chemistry. De recurrente EBIT daalde met 7% als 
gevolg van een lagere bijdrage van Precious Metals 
Chemistry.  

Voor het tweede halfjaar verwacht Umicore dat de 
capaciteitsuitbreiding in katalysatoren voor zware 
dieselvoertuigen en de uitvoering van nieuwe 
contracten voor katalysatoren voor lichte 
dieselvoertuigen die aan de Euro 6-normen voldoen, 
zullen beginnen bijdragen aan de inkomsten en EBIT. 

Automotive Catalysts 

De inkomsten stegen op jaarbasis en de winst 
herstelde zich van de lage niveaus in de tweede helft 
van 2013. Wereldwijd klom de autoproductie met 4% 
met een verder herstel van de Europese en Noord-

Amerikaanse markten en een aanhoudend sterke 
groei in China.  

In Europa bleven Umicore’s inkomsten en volumes 
voor katalysatoren voor personenwagens 
onveranderd op jaarbasis door een tijdelijk 
ongunstige platformmix. Dankzij nieuwe contracten 
voor katalysatoren die aan de Euro 6-norm voldoen, 
zal de verkoop van Umicore in die regio haar 
groeitraject hervatten. De Europese automarkt 
herstelde zich verder en steeg met 5%. De productie 
van katalysatoren voor zware dieselvoertuigen in 
Florange neemt toe zoals gepland. De bouw van een 
derde lijn voor zware dieselvoertuigen in Florange ligt 
op schema en de productie zal van start gaan tegen 
het einde van het jaar. Umicore bouwt een nieuwe 
katalysatorfabriek in Nowa Ruda, Polen, waar het 
katalysatoren voor zowel lichte als zware 
dieselvoertuigen zal produceren die aan de nieuwe 
Europese emissiewetgeving voldoen. De oplevering 
van deze fabriek is gepland voor begin 2016.  

De inkomsten en volumes van Umicore in Noord-
Amerika bleven onveranderd door een ongunstige 
platformmix. In die regio klom de autoproductie met 
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5% en steeg het marktaandeel van de kleine en 
middelgrote wagens verder. Umicore voelde de 
impact van de daling van de vraag in Zuid-Amerika, 
waar de autoproductie met 18% daalde als gevolg 
van de globaal zwakke markt. 

In China presteerde Umicore opnieuw beter dan de 
automarkt, die een stijging van 10% optekende, 
dankzij haar goede blootstelling aan internationale 
klanten. De productie in de fabriek voor zware 
dieselvoertuigen in Suzhou neemt toe nu de China IV-
emissienormen van kracht worden en een verdere 
verstrenging van de emissiewetgeving wordt 
verwacht in de komende jaren. Umicore groeide niet 
mee met de binnenlandse groei in Japan, maar 
slaagde er wel in haar globale activiteiten met 
belangrijke Japanse OEM's te verhogen. Ondanks de 
lichte groei in de Zuid-Koreaanse automarkt kenden 
de inkomsten en verkoop van Umicore een daling als 
gevolg van haar specifieke platformmix. De joint-
venture van Umicore, Ordeg, startte de bouw van een 
technologieontwikkelingscentrum in Incheon City. Het 
centrum zal worden opgeleverd tegen het einde van 
2015. 

De bouw van de nieuwe productiefaciliteit voor 
katalysatoren voor personenwagen in India verloopt 
volgens plan en zal tegen het einde van het jaar 
voltooid zijn.  

Precious Metals Chemistry 

De inkomsten van de business unit daalden in 
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit was 
vooral te wijten aan de verminderde vraag naar 
precursoren voor katalytische toepassingen, vooral in 
de Braziliaanse automarkt. De vraag naar precursoren 
die in niet-katalytische toepassingen worden gebruikt, 
bleef ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. De 
vraag naar organische producten gebruikt voor 
toepassingen in bulkchemicaliën en life sciences 
bleef eveneens stabiel. De verkoop van API’s (Active 
Pharmaceutical Ingredients) bleef aanzienlijk groeien 
en de business unit slaagde erin om nieuwe 
contracten af te sluiten in dit segment. 

De nieuwe fabriek in Duitsland, die chemicaliën voor 
metaaldepositie zal produceren, werd voltooid en de 
productie is gestart. De tweede productielijn voor 
hoogzuivere MOCVD (Metal Organic Chemical Vapour 
Deposition)-precursoren werd opgeleverd en de 
productkwalificaties met klanten zijn aan de gang. De 
verhuis van de Amerikaanse activiteiten naar de 
nieuwe fabriek in Tulsa, Oklahoma, is afgerond. De 
opstartkosten van die investering wogen op de winst. 
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ENERGY MATERIALS 

Energy Materials kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2013 2013 2014

Totale omzet 402,9  422,8  449,5  
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 199,5  203,1  222,6  

Recurrente EBITDA 26,9  28,3  36,2  

Recurrente EBIT 12,0  12,8  19,5  
waarvan geassocieerde ondernemingen * 1,7  1,0  1,9  

Totale EBIT 12,0  9,4  15,0  
Recurrente operationele marge 5,2%  5,8%  7,9%  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 6,7  9,4  9,5  
Investeringen 32,9  31,4  12,7  

Aangewend kapitaal, einde periode 479,1  470,2  477,0  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 477,7  474,7  473,6  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 5,0%  5,4%  8,3%  

Personeelsbestand, einde periode 2.870  2.884  2.891  
waarvan geassocieerde ondernemingen * 1.059  1.056  1.012  

* Cobalt & Specialty Materials: Ganzhou Yi Hao Umicore Industries Co. Ltd., Jiangmen Chancsun Umicore Industry Co. Ltd., 
Todini and Co.; Rechargeable Battery Materials: beLife

 

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten van de business group stegen met 12%, 
voornamelijk dankzij de volumegroei in Rechargeable 
Battery Materials en de overname van Palm 
Commodities in Cobalt & Specialty Materials. De 
recurrente EBIT steeg eveneens, ondanks de 
toegenomen concurrentiële druk op de marges in 
verschillende eindmarkten. 

Umicore verwacht voor de tweede jaarhelft een 
gelijkaardige trend qua inkomsten ook al kunnen 
marges de impact van de aanhoudende prijsdruk in 
diverse eindmarkten voelen. 

Cobalt & Specialty Materials 

Globaal namen de inkomsten toe op jaarbasis, vooral 
dankzij de overname van Palm Commodities in 
december vorig jaar. De globale winst daalde echter 

door de toenemende concurrentie in een aantal 
eindmarkten, de lagere bijdrage van kobalt- en 
nikkelraffinage en ongunstige wisselkoersen. 

Ceramics & chemicals noteerde een inkomstenstijging 
dankzij de overname van de nieuwe activiteiten in de 
VS en de sterke prestaties van de distributie-
activiteiten in Europa. De introductie van nieuwe 
producten, zoals polymerisatiekatalysatoren voor 
polyesters en polyurethanen en raffinage-
katalysatoren voor de petrochemische industrie, 
maakt goede vorderingen.  

De vraag naar werktuigmaterialen bleef grotendeels 
onveranderd in een zeer concurrentiële markt.  

In de kobalt- en nikkelraffinage zijn de volumes licht 
gestegen op jaarbasis. De minder gunstige 
productmix woog echter op de winst. 
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Electro-Optic Materials 

Electro-Optic Materials noteerde hogere inkomsten in 
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar dankzij 
zowel de hogere bijdrage van recyclage en raffinage 
als de hogere verkoopvolumes in bepaalde 
productsegmenten.  

De inkomsten van germaniumsubstraten lagen 
globaal in lijn met vorig jaar. De toename van het 
aantal bestellingen voor substraten die in 
fotovoltaïsche toepassingen worden gebruikt, 
neutraliseerden de lagere volumes in LED-
toepassingen. In de markt van de substraten stappen 
steeds meer producenten over naar grotere en 
efficiëntere germaniumwafers en Umicore is goed 
gepositioneerd om van deze trend te profiteren. 

In afgewerkte optische producten lagen de inkomsten 
hoger op jaarbasis dankzij de toenemende vraag naar 
commerciële infraroodtoepassingen voor de auto- en 
de beveiligingsmarkt. De vraag naar op GASIR® - 
gebaseerde systemen bleef groeien, aangezien die 
systemen even goed presteren als producten op basis 
van het duurdere germanium. De marges 
verbeterden verder dankzij de recente 
kostenbesparende maatregelen. De verkoop van 
zuivere germaniumlenzen bleef zwak als gevolg van 
de zeer concurrentiële markt.  

De vraag naar Umicore’s hoogzuivere chemicaliën, 
met name germanium tetrachloride dat in de 
glasvezelindustrie wordt gebruikt, bleef stabiel. De 
business unit heeft haar product- en dienstenaanbod 
in dit segment verder uitgebreid om de prijsdruk op 
te vangen. 

Rechargeable Battery Materials 

De inkomsten en de verkoopvolumes stegen op 
jaarbasis. De aanhoudende toename van nieuwe 
toepassingen die gebruik maken van Li-ionbatterijen, 
zoals huishoudapparaten, zorgt voor een verdere 
groei van de hele markt. 

Draagbare elektronica blijven het grootste 
marktsegment voor Li-iontechnologie, hoewel de 
groei licht daalde in de eerste helft van 2014. De 
vraag naar autotoepassingen groeit gestaag dankzij 
de introductie van nieuwe modellen en de geleidelijk 
toenemende verkoop van eerder gelanceerde 
modellen. 

Umicore verhoogde de leveringen van LCO (lithium 
kobaltiet) voor gebruik in geavanceerde draagbare 
elektronica, zoals smartphones en tablets, dankzij 
haar gediversifieerde productgamma en klantenbasis. 
De door Umicore ontwikkelde High Energy LCO 
Cathode Material-technologie breidde verder uit in 
het segment van de draagbare elektronica en 
Umicore verwacht dat ze de basis zal vormen voor de 
komende technologische verbeteringen.  

De globale verkoop van NMC (nikkel mangaan 
kobalt)-kathodematerialen daalde op jaarbasis door 
de lagere leveringen van materialen met meer 
standaardkwaliteiten gebruikt in traditionele 
notebook pc's. Dit sluit aan bij de strategie van 
Umicore om haar aanwezigheid in dit zeer 
competitieve segment te verminderen. De vraag voor 
NMC-producten gebruikt in autotoepassingen, bleef 
ietwat grillig en de prijsdruk nam toe door de 
overcapaciteit bij verscheidene grote producenten 
van Li-ioncellen.  

De bijkomende projecten voor capaciteitsuitbreiding 
in Korea en China komen nu op gang, in lijn met de 
groeiende markt. In de nieuwe precursorenfabriek in 
Korea gingen productietesten van start. 

Thin Film Products 

De inkomsten stegen op jaarbasis, voornamelijk 
dankzij de hogere inkomsten uit toepassingen voor 
grote oppervlaktebehandeling. De vraag naar ITO 
(indium tin oxide) roterende targets bleef stijgen 
door nieuwe projecten voor grotere beeldschermen 
in China. De marges leden echter onder de 
aanhoudende prijsdruk in dit segment en de impact 
van de hogere prijs voor indium. In de activiteiten 
optics en electronics bleven de inkomsten stabiel, 
hoewel de vraag vanuit de micro-elektronicasector 
tegen het einde van de periode licht verbeterde.  

Umicore heeft een joint venture opgestart met First 
Rare Materials Co Ltd, een toonaangevende Chinese 
producent van op speciale metalen gebaseerde 
producten. Deze nieuwe joint venture zal ITO 
sputtering targets produceren voor klanten in China 
en recyclagediensten aanbieden voor gebruikte 
targets. De joint venture, die voor 60% eigendom is 
van Umicore en voor 40% van First Rare Materials Co 
Ltd, zal Umicore in staat stellen om aan de stijgende 
vraag van de snel groeiende Aziatische markt van 
grote beeldschermen te voldoen. 
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PERFORMANCE MATERIALS 

Performance Materials kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2013 2013 2014

Totale omzet 747,4  641,0  667,1  
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 263,2  246,6  252,2  

Recurrente EBITDA 43,0  40,3  46,7  

Recurrente EBIT 28,6  26,1  33,2  
waarvan geassocieerde ondernemingen * 4,0  5,0  9,4  

Totale EBIT 13,7  11,2  30,2  
Recurrente operationele marge 9,3%  8,5%  9,5%  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 5,1  5,7  5,0  
Investeringen 12,7  16,7  11,0  

Aangewend kapitaal, einde periode 572,0  504,8  527,5  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 572,5  538,4  516,1  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 10,0%  9,7%  12,9%  

Personeelsbestand, einde periode 5.565  5.331  5.440  
waarvan geassocieerde ondernemingen * 2.725  2.594  2.663  

* Zinc Chemicals: Rezinal; Building Products: Ieqsa; Element Six Abrasives

 

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten in Performance Materials daalden met 
4% op jaarbasis. De recurrente EBIT steeg met 16%, 
vooral dankzij de kostenbesparingsmaatregelen die in 
de vorige periode werden ingevoerd. 

De markttrends lijken ongewijzigd voor de tweede 
helft van dit jaar. Inkomsten en EBIT zouden de 
gebruikelijke seizoenseffecten, die meer 
uitgesproken zijn voor deze business group, moeten 
weergeven. 

Building Products 

De verkoopvolumes en inkomsten stegen op jaarbasis, 
grotendeels dankzij de zachtere winter in Europa. 
Ondanks de toegenomen vraag in Umicore’s 
belangrijkste Europese markten vertoonden de 
andere markten een neerwaartse trend. De strenge 
winter in Noord-Amerika had een ongunstige impact 

op de bouwsector in de VS. In Azië en Oceanië 
werden minder nieuwe projecten gestart. 

De evolutie van de productmix was iets minder 
gunstig vanwege de dalende vraag in de niet-
Europese markten, waarin het aandeel 
oppervlaktebehandelde producten meestal groter is. 

De globale winst steeg en dat was vooral te danken 
aan het reeds aangekondigde programma om kosten 
te besparen en aan de productiviteitsinitiatieven die 
in 2013 werden opgestart en die dit jaar verder 
worden uitgevoerd. 

De nieuwe fabriek voor oppervlaktebehandelde 
producten in Viviez, Frankrijk, werd in juni officieel 
ingehuldigd en de productie verloopt zoals gepland. 
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Electroplating 

De inkomsten en de verkoopvolumes waren iets 
lager dan in de eerste jaarhelft, met een lichte 
verbetering in de vraag in het tweede kwartaal.  

De verkoop van zilverplateringsoplossingen voor 
hoogperformante LED's ging licht achteruit in 
vergelijking met de eerste helft van 2013, toen de 
vraag een bijzonder hoog peil bereikte. Naarmate de 
periode vorderde, herstelde de vraag echter omdat 
Umicore nieuwe klanten kon aantrekken in Azië.  

De verkoopvolumes voor decoratieve toepassingen 
stegen licht op jaarbasis dankzij de groeiende vraag 
naar goud-koperverbindingen voor de productie van 
roze goud voor fantasiejuwelen en 
lifestyletoepassingen. De vraag naar producten op 
basis van niet-edelmetalen voor decoratieve 
toepassingen, zoals de platering van knopen en 
coating van ritssluitingen, bleef stabiel. 

De orderniveaus voor edelmetaalproducten die in 
deklagen voor printplaten worden gebruikt, bleef fors 
stijgen dankzij de goede blootstelling van Umicore 
aan klanten in de Europese autosector. 

Umicore gaat een joint venture aan met JCX (Jianmen 
ChangXin Technology Co., Ltd.), een Chinese 
onderneming met expertise in chemische 
engineering en processing. De joint venture zal voor 
80% in handen zijn van Umicore en voor 20% in 
handen van JCX en zal een compleet platform 
uitbouwen voor de ontwikkeling, het onderzoek, de 
marketing en verkoop van hoogtechnologische 
oppervlaktebehandelingstechnologieën, -producten 
en bijbehorende technische diensten in Jiangmen, 
China. Dat zal Umicore in staat stellen om in te spelen 
op de groeiende vraag van haar Chinese klanten. 

 

Platinum Engineered Materials 

De inkomsten en de verkoopvolumes gingen 
achteruit op jaarbasis en de winst leed onder een 
ongunstige productmix.  

De vraag voor toepassingen in de glasindustrie nam 
af, hoofdzakelijk omdat de beeldschermindustrie 
zwak presteerde, ondanks enkele nieuwe 
investeringen van Chinese producenten tegen het 
einde van de periode. De verkoopvolumes voor 
technische glastoepassingen waren in lijn met de 
volumes in de eerste helft van vorig jaar. Dankzij een 

aantal nieuwe contracten kon Umicore haar aandeel 
in deze eerder kleine en stabiele markt verhogen. De 
vraag naar optische glasproducten bleef zwak. 

De verslechtering van de politieke situatie in 
Oekraïne, één van de belangrijkste markten voor 
ammoniakproductie, had belangrijke negatieve 
gevolgen voor de vraag naar platinumgaas-
katalysatoren. Omdat Rusland de aardgasleveringen 
aan Oekraïne opschortte, moesten de klanten die 
ammoniak produceren voor de kunstmestsector hun 
fabrieken tijdelijk sluiten en hun orders voor 
platinumgaas, dat in het productieproces wordt 
gebruikt, uitstellen. 

Technical Materials 

De inkomsten daalden op jaarbasis omdat de globale 
verkoopvolumes afnamen. De slechte economische 
situatie in Brazilië was daar de belangrijkste oorzaak 
van en leidde tot uitstel en annulatie van een 
aanzienlijk aantal orders. 

De verkoopvolumes voor contact- en 
stroomtechnologiematerialen voor middenspannings-
toepassingen daalden, voornamelijk omdat de vraag 
in Azië voor elektrische infrastructuurprojecten afnam. 
De orderniveaus voor contactmaterialen voor 
laagspanningstoepassingen bleef stabiel omdat de 
zwakke vraag in Brazilië werd gecompenseerd door 
de hogere vraag in Noord-Amerika en Europa. 

De globale vraag naar soldeerproducten bleef zwak. 
De hogere vraag van Europese klanten in de 
autosector compenseerde de lagere verkoop in 
Brazilië en China, waar de lokale concurrentie blijft 
toenemen. In Noord-Amerika bleef de verkoop stabiel. 
De introductie van het nieuwe BlueBraze™-product 
verliep goed, met eerste orders en verderzetting van 
de kwalificatie met andere internationale klanten.  

Zinc Chemicals 

De inkomsten bleven stabiel op jaarbasis en de winst 
was hoger dankzij de succesvolle introductie van 
kostenbesparende maatregelen en de verbeterde 
premies in diverse eindmarkten. De recyclagemarges 
daalden echter omdat de schaarste in de markt voor 
zinkhoudende residuen de prijzen verder onder druk 
zette. 

De verkoopvolumes van fijne zinkpoeders gebruikt in 
de markt van roestwerende verven, herstelde na de 
vertraging in de tweede helft van 2013. De verkoop 
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van materialen voor chemische toepassingen nam 
aanzienlijk toe en Umicore won marktaandeel in de 
vrij stabiele markt van bleekproducten waarin 
zinkpoeder als een reductiemiddel wordt gebruikt. 

De verkoopvolumes voor zinkoxide bleven 
grotendeels stabiel op jaarbasis. De hogere vraag in 
de Amerikaanse verfindustrie en de Europese 
bandenindustrie werd teniet gedaan door de lagere 
vraag in de keramische sector. Umicore zet de 
verkoop van nano zinkoxide (Zano®) verder en breidt 
de productiecapaciteit in Olen, België, uit om aan de 
hogere vraag naar dit product te voldoen. 

Dankzij de toenemende vraag naar zinkpoeders voor 
gebruik in primaire batterijen in de Europese en de 
Amerikaanse markt stegen de verkoopvolumes op 
jaarbasis en bijgevolg ook de gemiddelde premies.  

De bouw van een nieuwe fabriek voor de productie 
van hoogwaardige fijne zinkpoeders en de recyclage 
van zinkresiduen in Changsha, China, ging van start 
en de oplevering wordt verwacht tegen midden 2015. 
De bijkomende capaciteit van de zinkpoederfabriek in 
Maleisië kwam op gang in het tweede kwartaal en 
de productie neemt toe. 

Element Six Abrasives 

In het eerste halfjaar van 2014 zette het momentum 
van de tweede helft van vorig jaar zich door en de 
inkomsten en verkoopvolumes klommen aanzienlijk, 
al is dit wel in vergelijking met de zwakkere start in 
2013. Ook de winst steeg door de gunstige evolutie 
in de productmix en de impact van de 
productieaanpassingen en de bijbehorende 
kostenverminderingsmaatregelen die in de voorbije 
jaren van start gingen.  

Element Six Abrasives’ verhoogde investeringen in 
innovatie ondersteunden de verkoop in de meeste 
productgroepen. Dit resulteerde in een beter 
presterende productportefeuille gericht op 
hoogwaardige oplossingen op maat van de klant. 
Vooral de verkoop van producten voor Oil & Gas en 
precisiewerktuigen groeide omdat Element Six 
Abrasives marktaandeel won met haar nieuwe 
producten en haar belangrijkste klanten in een vrij 
stabiele markt. De verkoop van producten op basis 
van carbide voor de wegenbouw had het echter 
moeilijk in het begin van het jaar, voornamelijk als 
gevolg van de voorraadafbouw en de strenge winter 
in Noord-Amerika.  

Element Six Abrasives heeft beslist de 
productiefaciliteit in Robertsfors, Zweden, te sluiten 
en de activiteiten te consolideren in de sites in 
Shannon, Ierland en Springs, Zuid-Afrika. 
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RECYCLING 

Recycling kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2013 2013 2014

Totale omzet 3.776,0  2.887,3  2.638,7  
Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen) 307,4  282,8  268,2  

Recurrente EBITDA 126,8  121,9  93,0  

Recurrente EBIT 102,5  97,0  67,6  
Totale EBIT 98,4  101,6  63,0  
Recurrente operationele marge 33,3%  34,3%  25,2%  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 10,0  8,4  10,6  
Investeringen 32,7  54,3  19,3  

Aangewend kapitaal, einde periode 323,3  397,2  357,2  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 325,3  360,2  377,2  
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) 63,0%  53,9%  35,8%  

Personeelsbestand, einde periode 2.366  2.345  2.340  

 

Overzicht en vooruitzichten 

De inkomsten en recurrente EBIT voor Recycling 
daalden met 13% en 34% respectievelijk ten gevolge 
van het effect van lagere metaalprijzen. 

De resultaten in de tweede helft van het jaar zullen 
grotendeels afhangen van de beschikbare capaciteit 
en verwerkte volumes van de fabriek in Hoboken na 
de stillegging deze zomer. Er wordt verwacht dat de 
prestaties in grote lijnen in overeenstemming zullen 
zijn met die van de eerste helft. 

Precious Metals Refining 

De inkomsten en de winst waren lager ten opzichte 
van dezelfde periode in 2013 en dat was 
voornamelijk te wijten aan de lagere metaalprijzen. 
Dit was het geval voor de meeste edelmetalen 
(hoewel de goud- en platinumprijzen een licht herstel 
vertoonden in het tweede kwartaal) en een aantal 
speciale metalen, zoals selenium en tellurium. Verder 
wogen ook de iets lagere verwerkte volumes en de 
minder gunstige aanvoermix op de inkomsten. 

De aanvoer bleef vrijwel stabiel op jaarbasis, maar de 
mix was minder gunstig in industriële bijproducten en 
materialen op het einde van hun levensduur. Tegen 
het einde van de periode was desalniettemin een 
meer positieve trend zichtbaar. De aanvoer van 
elektronisch schroot nam toe; de beschikbaarheid van 
rijker complex elektronisch schroot daalde echter licht. 
In de markt voor gebruikte autokatalysatoren heerst 
nog steeds felle concurrentie. 

De verwerkte volumes lagen iets lager dan in de 
eerste helft van 2013. De reden hiervoor was dat in 
verschillende onderdelen van het proces in Hoboken 
testen werden uitgevoerd voorafgaand aan de 
geplande uitbreiding. Daardoor was er minder 
capaciteit beschikbaar voor de verwerking van de 
bestaande aanvoerstromen. 

De vergunning voor de capaciteitsuitbreiding in 
Hoboken werd toegekend en Umicore zet momenteel 
de dialoog verder met de lokale belanghebbenden 
om hun resterende vragen te bespreken. De meeste 
uitbreidingsinvesteringen zullen worden uitgevoerd 
tijdens de sluitingen voor onderhoud in de loop van 
de komende 18 maanden. 
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Precious Metals Management 

De inkomsten van de business unit daalden op 
jaarbasis, ondanks de iets hogere vraag van de 
autosector voor de fysische levering van edelmetalen. 

De vraag naar goud- en zilverstaven als belegging is 
aanzienlijk afgenomen en dat was vooral het geval 
voor zilver. Gezien de dalende prijzen van goud en 
zilver gaan beleggers op zoek naar andere 
investeringsopportuniteiten. Ook de bijdrage van de 
tradingactiviteit nam af als gevolg van de lagere 
prijzen voor de meeste metalen en een ongunstige 
marktvolatiliteit, behalve voor palladium. 

Battery Recycling 

Umicore heeft de samenwerking met producenten 
van (hybride) elektrische voertuigen voor de 
recyclage van gebruikte herlaadbare batterijen nog 
versterkt en blijft haar processen voor deze lange 
termijn marktopportuniteit optimaliseren. 

Jewellery & Industrial Metals 

De business unit zag haar inkomsten dalen op 
jaarbasis omdat de hogere verkoopvolumes en 
inkomsten in de productgerelateerde activiteiten de 
lagere bijdrage van de recyclageactiviteit niet 

volledig konden compenseren. De raffinagevolumes 
daalden ten opzichte van vorig jaar omdat de lagere 
metaalprijzen de globale beschikbaarheid van 
residuen voor recyclage verminderden. De 
beschikbare volumes goudschroot lagen aanzienlijk 
lager dan vorig jaar, hoewel een begin van 
stabilisatie kon vastgesteld worden. De volumes 
zilver- en pgm-houdende residuen hielden vrij goed 
stand.  

De verkoopvolumes voor op zilver gebaseerde 
industriële toepassingen profiteerden van de hogere 
vraag in de auto- en chemische industrieën. De 
orders uit de juwelensector herstelden met 
verbeteringen in zowel het segment fantasiejuwelen 
als in dat van de luxejuwelen op basis van goud en 
pgm. De vraag naar investeringsproducten gaf een 
gemengd beeld. De orders voor zilveren muntplaatjes 
steeg verder, maar de vraag naar goud- en 
zilverstaven als belegging bleef zwak als gevolg van 
de sterkere concurrentie in deze markt.  

De uitbreiding van de zilverraffinagecapaciteit in 
Manaus, Brazilië, is voltooid en de productie werd 
opgestart. De expansie van de activiteiten in 
Pforzheim vorderen goed en de productie zal 
waarschijnlijk in het derde kwartaal worden opgestart. 
De business unit breidt ook haar 
zilverrecyclagecapaciteit in Thailand veder uit om aan 
de vraag van een groot aantal klanten in Azië te 
voldoen. 
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CORPORATE & GROEPSELEMENTEN 

 

Corporate kerncijfers H1 H2 H1

(in miljoen €) 2013 2013 2014

Recurrente EBITDA -19,4  -18,0  -17,8  

Recurrente EBIT -24,5  -23,8  -23,5  
waarvan geassocieerde ondernemingen * -1,1  -1,4  -1,1  

Totale EBIT -34,6  -25,4  -23,4  

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten 7,8  5,5  6,3  
Investeringen 5,5  9,0  4,7  

Aangewend kapitaal, einde periode 54,9  51,9  41,8  
Aangewend kapitaal, gemiddelde 71,1  53,4  46,8  

Personeelsbestand, einde periode 1.172  1.157  1.148  
waarvan geassocieerde ondernemingen * 49  50  48  

* SolviCore
 

Corporate overzicht 

Algemeen bleven de bedrijfskosten op hetzelfde 
niveau als de eerste helft van 2013. 

Onderzoek & Ontwikkeling 

De O&O-uitgaven bleven grotendeels stabiel. De 
meeste procesgerelateerde O&O-uitgaven hadden 
betrekking op recyclagetechnologieën ter 
voorbereiding op de geplande expansie in Hoboken, 
België. De productgerelateerde O&O-uitgaven in 
Automotive Catalysts omvatten de nieuwe testcentra 
in Suzhou, China, en Tokoname, Japan. 

De totale uitgaven bedroegen € 74 miljoen, hetzij 
6% van de inkomsten. De gekapitaliseerde 
ontwikkelingskosten waren goed voor € 6 miljoen 
van het totale bedrag. 

Sociale aspecten 

In de eerste helft van het jaar steeg het totaal aantal 
werknemers van 14.057 op het einde van 2013 tot 
14.209. Het aantal werknemers in de volledig 
geconsolideerde bedrijven steeg met 129, 

voornamelijk als gevolg van de recente 
investeringen in Automotive Catalysts en de 
overname van Palm Commodities in Cobalt & 
Specialty Materials. Het aantal werknemers in de 
verbonden ondernemingen steeg met 23, 
voornamelijk als gevolg van de opening van het 
Global Innovation Centre van Element Six in Oxford, 
VK.  

Er waren 20 ongevallen met werkverlet in de eerste 
helft van het jaar, ten opzichte van 23 in dezelfde 
periode in 2013. Dat resulteerde in een 
frequentiegraad van 2,29 (ten opzichte van 2,7 in 
2013) en een ernstgraad van 1,78 (ten opzichte van 
0,08 in 2013). In januari 2014 kostte een ongeval in 
de fabriek van Umicore in Olen, België, het leven 
aan twee medewerkers. Naast de bestaande 
veiligheidsinitiatieven lanceerde Umicore een project 
om de focus op procesveiligheid te verhogen in alle 
industriële sites door de beste voorbeeldpraktijken 
inzake procesveiligheid pragmatisch te integreren in 
de bestaande managementsystemen. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 

Niet-recurrente elementen en IAS 39 

De niet-recurrente elementen hadden een negatieve 
impact op de EBIT van € 9 miljoen. Her-
structureringskosten bedroegen € 11 miljoen, waar-
van het merendeel betrekking had op de sluiting van 
de Element Six Abrasives’ productiefaciliteit in 
Robertsfors, Zweden, evenals aanpassingen van de 
productie en kostenbesparende maatregelen in 
Energy Materials. Umicore boekte ook 
milieuvoorzieningen voor € 3 miljoen. Herzieningen 
van bijzondere waardeverminderingen op permanent 
vaste voorraden, als gevolg van hogere prijzen voor 
bepaalde metalen, waren goed voor € 6 miljoen. De 
impact van de niet-recurrente kosten op het 
nettoresultaat (aandeel van de Groep) bedroeg 
€ 10 miljoen. 

De IAS 39 boekhoudkundige regels hadden een 
negatief effect van € 4 miljoen op de EBIT en het 
nettoresultaat (aandeel van de Groep). De impact 
betreft de tijdsverschillen opgelegd door IFRS en deze 
hebben voornamelijk betrekking op transactionele en 
structurele metaal- en valuta hedging. Alle IAS 39-
effecten zijn van niet-contante aard. 

Financiële resultaten en belastingen 

Netto recurrente financiële kosten bedroegen in 
totaal € 15 miljoen, wat € 4 miljoen meer is 
vergeleken met de eerste helft van 2013. Het verschil 
is voornamelijk gerelateerd aan een grotere 
negatieve impact van buitenlandse wisselkoers-
resultaten. De gemiddelde gewogen nettorente bleef 
stabiel in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 
op 1,26%. 

De recurrente belastingen voor de periode bedroegen 
€ 25 miljoen. De totale recurrente effectieve 
belastingsvoet voor de periode was 22,2%, 
vergeleken met 23,3% in 2013. 

Kasstromen 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 
€ 203 miljoen, met inbegrip van het vrijmaken van 
€ 33 miljoen werkkapitaal. 

Investeringen bedroegen € 72 miljoen. De overgrote 
meerderheid had betrekking op de aanhoudende 
expansie in Catalysis voor katalysatoren in 
personenwagens en zware dieselvoertuigen ter 
naleving van nieuwe emissiewetgeving en het 
voorbereidende werk in Recycling voor de 
capaciteitsuitbreiding van de fabriek in Hoboken. 

De netto kasstromen vóór financiering bedroegen 
€ 119 miljoen, iets hoger jaar op jaar. Totale netto 
kasstroom voor de periode bedroeg € 25 miljoen, 
met inbegrip van € 108 miljoen euro die werd 
uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van 
dividenden en de verwerving van eigen aandelen. Dit 
komt overeen met 53% van de kasstromen uit 
bedrijfsactiviteiten. 

Financiële schuld 

Op 30 juni 2014 bedroeg de netto financiële schuld 
van Umicore € 202 miljoen euro ten opzichte van 
€ 215 miljoen aan het begin van het jaar. Het 
vermogen van de Groep bedroeg € 1.706 miljoen, 
resulterend in een schuldgraad (nettoschuld / 
nettoschuld + eigen vermogen) van 10,6%. De ratio 
nettoschuld tot recurrente EBITDA ratio bedroeg 0.5x.  

Dividend en aandelen  

In overeenstemming met het dividendbeleid heeft de 
Raad van Bestuur een interim-dividend goedgekeurd 
van € 0,50 per aandeel. Dit bedrag komt overeen 
met de helft van het jaarlijkse dividend verklaard 
voor het financiële jaar 2013 en zal op 4 september 
2014 worden uitbetaald. 

In de eerste helft van het jaar verwierf Umicore 
1.540.000 eigen aandelen en heeft momenteel 
11.437.302 uitstaande aandelen in eigen bezit. 
Gezien de sterke balans van de onderneming en haar 
solide kasstromen heeft de Raad van Bestuur 
besloten om de annulering van 8 miljoen aandelen 
voor te stellen, waarna het programma ter 
verwerving van aandelen kan worden voortgezet. Dit 
voorstel zal worden voorgelegd ter goedkeuring van 
de aandeelhouders tijdens een buitengewone 
aandeelhouders-vergadering die in de komende 
weken zal worden bijeengeroepen. 
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Verslag van de commissaris omtrent het beperkt nazicht van de verkorte 
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor de periode afgesloten op 
30 juni 2014 

Inleiding  

We hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de in bijlage opgenomen verkorte geconsolideerde tussentijdse 
financiële informatie, bestaande uit de geconsolideerde balans van Umicore (“de Vennootschap”) en haar 
dochtervennootschappen (samen “de Groep”) op 30 juni 2014, de geconsolideerde resultatenrekening, het 
geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, de geconsolideerde staat van 
mutaties in het eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode van zes maanden 
afgesloten op die datum, evenals van de toelichtingen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk dat deze verkorte 
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie is opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met IAS 34 
zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid om een besluit te formuleren over 
deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie op basis van ons beperkt nazicht. 

Omvang van het beperkt nazicht  

We hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd in overeenstemming met de ‘International Standard on Review 
Engagements 2410 - Review of interim financial information performed by the independent auditor of the entity’. 
Een nazicht van tussentijdse financiële informatie bestaat uit vragen van inlichtingen aan hoofdzakelijk financiële 
en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het toepassen van analytische en andere procedures van nazicht. 
Een beperkt nazicht is substantieel minder uitgebreid dan een volkomen controle uitgevoerd volgens 
“International Standards on Auditing” en laat ons bijgevolg niet toe om met zekerheid te stellen dat we kennis 
hebben van alle belangrijke gegevens die zouden geïdentificeerd zijn indien we een volkomen controle zouden 
hebben uitgevoerd. We brengen dan ook geen controleverslag uit. 

Conclusie  

Op basis van ons beperkt nazicht is niets onder onze aandacht gekomen dat ons doet aannemen dat de bijgaande 
verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie, in alle materiële opzichten niet opgesteld zou zijn in 
overeenstemming met IAS 34 zoals goedgekeurd door de Europese Unie. 

Sint-Stevens-Woluwe, 30 juli 2014 

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA 
Vertegenwoordigd door 

Marc Daelman* 
Bedrijfsrevisor 

* Marc Daelman BVBA, Lid van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, Marc Daelman 

Verklaring over de verantwoordelijkheid van het management 

Ik verklaar, voorzover mij bekend, dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie (voor de 
periode afgesloten op 30 juni 2013), opgesteld overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving", 
zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en de in België van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, een 
getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de groep en de 
ondernemingen opgenomen in de consolidatie voor de periode afgesloten op 30 juni 2013. De commentaren over 
de globale resultaten van de groep, zoals weergegeven op de bladzijden 1 tot 13 verschaffen een getrouw 
overzicht van de evolutie en resultaten van de activiteiten en de positie van de groep en de ondernemingen 
opgenomen in de consolidatie. 

Brussel, 30 juli 2014 

Marc Grynberg 
Gedelegeerd bestuurder 
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VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN 
VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 

Geconsolideerde resultatenrekening H1 H2 H1

(in miljoen €) 2013 2013 2014

Omzet 5.390,0  4.429,3  4.355,4  
Andere bedrijfsopbrengsten 29,1  47,1  23,6  

Bedrijfsopbrengsten 5.419,1  4.476,4  4.379,0  
Verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -4.616,6  -3.728,1  -3.627,8  
Bezoldigingen en personeelsvoordelen -365,6  -341,6  -362,5  
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen -77,8  -92,1  -81,6  
Andere bedrijfskosten -217,0  -194,2  -189,8  

Bedrijfskosten -5.276,9  -4.355,9  -4.261,7  
Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa -3,2  1,1  0,4  

Bedrijfsresultaat 139,0  121,6  117,7  

Financiële baten 3,1  1,2  2,5  
Andere financiële lasten -8,8  -10,3  -9,9  
Wisselkoersverliezen en -winsten -6,1  -2,0  -9,4  

-5,0  4,5  7,6  

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
voor belasting 122,2  114,9  108,6  

Belastingen op het resultaat -30,0  -22,4  -22,8  

Resultaat van de periode 92,2  92,6  85,7  
waarvan minderheidsbelangen 3,1  2,7  4,3  
waarvan aandeel van de Groep 89,1  89,9  81,5  

(in € / aandeel)

Totale winst per aandeel, basisberekening 0,80  0,81  0,75  
Totale winst per aandeel na verwatering 0,79  0,81  0,74  
Dividend per aandeel 0,50  0,50  0,50  

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten H1 H2 H1

(in miljoen €) 2013 2013 2014

Resultaat van de periode 92,2  92,6  85,7  

Elementen die niet naar de resultatenrekening geherclassificeerd 
kunnen worden

Bewegingen in personeelsvoordelen na uitdiensttreding,
voortkomende uit veranderingen in actuariële parameters -11,0  9,7  -20,1  
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen
   in componenten van niet-gerealiseerde resultaten 3,3  -2,0  6,0  

Elementen die naderhand naar de resultatenrekening 
geherclassificeerd kunnen worden

Bewegingen in financiële vaste activareserves,
beschibaar voor verkoop -6,6  -5,5  -0,6  
Bewegingen in kasstroomafdekkingsreserves 12,7  -10,7  -8,2  
Bewegingen in latente belastingen rechtstreeks opgenomen
in componenten van niet-gerealiseerde resultaten -4,5  4,0  2,9  
Bewegingen in herwerkingen van omrekeningsverschillen -24,2  -37,4  23,2  

Componenten van niet-gerealiseerde resultaten -30,3  -41,9  3,2  

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode 61,9  50,7  88,9  
waarvan minderheidsbelangen 0,9  -0,4  6,8  
waarvan aandeel van de Groep 61,0  51,1  82,1  

uitdiensttreding (€ 6,0 miljoen).

De invloed van de uitgestelde belastingen op de andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten heeft te maken 
met de kasstroomafdekkingsreserves (€ 2,9 miljoen) en de reserves voor personeelsvoordelen na
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Geconsolideerde balans 30 / 06 31 / 12 30 / 06

(in miljoen €) 2013 2013 2014

Vaste activa 1.474,6  1.551,2  1.558,1  
Immateriële vaste activa 202,8  218,3  216,8  
Materiële vaste activa 935,2  998,6  1.000,1  
Deelnemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 199,7  201,4  200,3  
Financiële activa beschikbaar voor verkoop 27,4  21,2  20,5  
Leningen 5,0  5,0  5,0  
Handels- en overige vorderingen 16,4  16,3  16,8  
Uitgestelde belastingactiva 88,0  90,5  98,5  

Vlottende activa 2.174,5  1.961,1  2.100,6  
Toegekende leningen 5,0  5,9  6,5  
Voorraden 1.114,5  1.106,3  1.094,8  
Handels- en overige vorderingen 927,0  716,4  847,2  
Terug te vorderen belastingen 23,1  33,2  28,0  
Kas en kasequivalenten 104,9  99,2  124,1  

Totaal der activa 3.649,1  3.512,3  3.658,6  

Eigen vermogen 1.785,4  1.723,4  1.706,1  
Eigen vermogen van de groep 1.737,8  1.677,1  1.661,8  

Kapitaal en uitgifttepremies 502,9  502,9  502,9  
Overgedragen resultaten en reserves 1.611,3  1.647,4  1.674,3  
Omrekeningsverschillen en overige reserves -128,3  -167,4  -163,2  
Eigen aandelen -248,1  -305,7  -352,2  

Minderheidsbelangen 47,6  46,3  44,3  

Schulden op meer dan één jaar 453,5  439,1  478,9  
Voorzieningen voor personeelsvoordelen 274,6  267,8  287,6  
Financiële schulden 22,6  26,4  57,2  
Handels- en overige schulden 13,6  12,9  23,8  
Latente belastingpassiva 31,0  28,2  14,7  
Voorzieningen 111,7  103,7  95,6  

Schulden op ten hoogste één jaar 1.410,3  1.349,8  1.473,7  
Financiële schulden 272,4  287,8  269,3  
Handels- en overige schulden 1.055,9  966,8  1.111,8  
Te betalen belastingen 46,9  64,7  65,0  
Voorzieningen 35,1  30,5  27,6  

Totaal der passiva 3.649,1  3.512,3  3.658,6  
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Geconsolideerde staat van mutaties
in het eigen vermogen van de Groep 

Kapitaal
& uitgifte-

Omrekening
verschillen
& overige Eigen Minder-heids- Totaal eigen

(in miljoen €) premies Reserves reserves aandelen belangen vermogen

Balans bij het begin van H1 2013 502,9  1.577,7  -102,0  -226,8  54,1  1.805,8  

Resultaat van de periode -  89,1  -  3,1  92,2  
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten -  -  -28,1  -  -2,2  -30,3  

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de periode -  89,1  -28,1  -  0,9  61,9  

Bewegingen in reserves voor op aandelen gebaseerde vergoedingen -  -  4,3  -  -  4,3  
Kapitaalvermindering -  -  -  -  -5,8  -5,8  
Wijzigingen in boekhoudkundige regels -  0,4  -2,5  -  -  -2,1  
Dividenden -  -55,9  -  -  -1,7  -57,5  
Wijzigingen eigen aandelen -  -  -  -21,2  -  -21,2  

Balans bij het begin van H2 2013 502,9  1.611,3  -128,3  -248,1  47,6  1.785,4  

Afgesplitste activiteiten in de opening -  -  -  -  -  -  

Resultaat van de periode -  89,9  -  -  2,7  92,6  
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten -  -  -38,8  -  -3,1  -41,9  

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de periode -  89,9  -38,8  -  -0,4  50,7  

Wijzigingen in boekhoudkundige regels -  0,1  1,2  -  -  1,3  
Dividenden -  -55,5  -  -  -2,1  -57,6  
Overboekingen -  1,5  -1,5  -  -  -  
Wijzigingen eigen aandelen -  -  -  -57,6  -  -57,6  
Andere bewegingen -  -  -  -  0,1  0,1  
Wijzigingen in consolidatiekring -  -  -  -  1,1  1,1  

Balans op het einde van H2 2013 502,9  1.647,4  -167,4  -305,7  46,3  1.723,4  
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Geconsolideerde staat van mutaties
in het eigen vermogen van de Groep 

Kapitaal
& uitgifte-

Omrekening
verschillen
& overige Eigen Minder-heids- Totaal eigen

(in miljoen €) premies Reserves reserves aandelen belangen vermogen

Balans bij het begin van H1 2014 502,9  1.647,4  -167,4  -305,7  46,3  1.723,4  

Resultaat van de periode -  81,5  -  -  4,3  85,7  
Componenten van niet-gerealiseerde resultaten -  -  0,6  -  2,6  3,2  

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de periode -  81,5  0,6  -  6,8  88,9  

Bewegingen in reserves voor op aandelen gebaseerde vergoedingen -  -  3,6  -  -  3,6  
Kapitaalvermindering -  -  -  -  -5,7  -5,7  
Dividenden -  -54,5  -  -  -3,2  -57,7  
Overboekingen -  -  -  -  -  -  
Wijzigingen eigen aandelen -  -  -  -46,5  -  -46,5  

Balans op het einde van H1 2014 502,9  1.674,3  -163,2  -352,2  44,3  1.706,1  
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht H1 H2 H1

(in miljoen €) 2013 2013 2014

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 92,2  92,6  85,7  
Aanpassing voor resultaat van de ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 5,0  -4,5  -7,6  
Aanpassing voor niet-kastransacties 106,0  82,6  68,5  
Aanpassing voor elementen die afzonderlijk vermeld of 
   geklasseerd moeten worden onder de investerings- of 
   financieringskasstromen 31,1  20,7  23,7  
Wijziging in de behoefte aan bedrijfskapitaal -0,4  97,2  33,2  

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 234,0  288,6  203,5  
Ontvangen dividenden 5,3  9,9  10,7  
Belastingen betaald in de loop van het boekjaar -15,3  -22,2  -28,4  
Ontvangen subsidies 0,4  0,1  10,6  

224,4  276,3  196,3  

Verwerving van materiële vaste activa -108,5  -158,2  -69,9  
Verwerving van immateriële vaste activa -11,3  -15,6  -8,7  
Verwerving van nieuwe dochterondernemingen,
   na aftrek van hun liquide middelen -  -22,0  -  
Verwerving / kapitaalverhoging van geassocieerde ondernemingen -  -7,6  -  
Verwerving van financiële vaste activa -0,2  -  -  
Nieuwe toegekende leningen -0,1  -1,1  -0,5  

Subtotaal van de verwervingen -120,1  -204,5  -79,1  
Afstand van materiële vaste activa 0,9  6,9  1,0  
Afstand van immateriële vaste activa 0,1  1,7  0,2  
Afstand van financiële vaste activa -  -  0,3  
Aflossing van leningen -  -  -  

Subtotaal van de overdrachten 1,1  8,6  1,4  
-119,0  -195,8  -77,7  

Kapitaalwijziging minderheden -5,8  -  -5,7  
Verkoop (aankoop) van eigen aandelen -21,2  -57,6  -46,5  
Ontvangen interesten 2,8  1,2  1,7  
Betaalde interesten -2,8  -3,9  -2,8  
Nieuwe leningen en aflossingen -57,1  18,6  12,0  
Dividenden uitgekeerd aan Umicore-aandeelhouders -59,3  -52,1  -53,8  
Dividenden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders -1,7  -2,1  -3,2  

-145,1  -95,9  -98,4  

Invloed van de wisselkoers 13,2  9,2  4,8  

Toename / Afname van de kas- en kasequivalenten -26,5  -6,2  25,1  

131,0  104,5  98,3  
104,5  98,3  123,4  

waarvan kas en kasequivalenten 104,9  99,2  124,1  
waarvan krediet op bankrekeningen -0,4  -0,9  -0,6  

Netto kas en kasequivalenten op het einde van het boekjaar

Toename / Afname van de investeringsthesaurie

Toename / Afname van de financieringsthesaurie

Nettokas en kas equivalenten bij het begin van het boekjaar

Netto operationele kasstromen
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TOELICHTING BIJ DE VERKORTE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE 
FINANCIËLE STATEN VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP  
30 JUNI 2014 

Toelichting 1:  Voorstellingsbasis 

De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2014 
werden voorbereid in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële Verslaggeving” zoals aangenomen 
door de Europese Unie. 

Ze bevatten niet alle informatie nodig voor de volledige jaarrekening en dienen daarom gelezen te worden samen 
met de geconsolideerde jaarrekening voor het jaar 2013 zoals gepubliceerd in het Verslag 2013 aan de 
Aandeelhouders en aan de Samenleving.  

De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden voor publicatie goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van 30 juli 2014. 

Toelichting 2:  Wijzigingen in waarderings- en presentatieregels en impact 

De gebruikte boekhoudnormen ter voorbereiding van de verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële rekening 
zijn in overeenstemming met deze die werden gebruikt in de voorbereiding van de geconsolideerde financiële 
rekeningen voor de periode eindigend op 31 december 2013, met uitzondering van wat hieronder vermeld staat. 

IFRS 11 over joint arrangements is effectief voor jaarlijkse periodes die starten op 1 januari 2014 of later en werd 
niet vroegtijdig aangepast door Umicore.  

IFRS 11 is vanaf 30 juni 2014 toegepast. Volgens de evaluatie, kunnen we concluderen dat alle joint arrangements 
bij Umicore joint ventures zijn, geen enkele is een joint operation. Dit betekent dat alle joint arrangements 
gewaardeerd worden volgens de vermogensmutatiemethode, zoals in het verleden. Daarom heeft de Groep geen 
IFRS 11 impact. 

Toelichting 3:  Segmentinformatie 
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Verkorte segmentinformatie H1 2013  Energy
Perfor-
mance  

Corporate
& Niet  

(in miljoen €) Catalysis Materials Materials Recycling toegewezen Eliminaties Totaal

Totale omzet per segment 1.068,1  402,9  747,4  3.776,0  15,5  -620,0  5.390,0  
waarvan externe omzet 1.049,6  398,8  672,0  3.254,0  15,5  -  5.390,0  
waarvan omzet tussen segmenten 18,6  4,1  75,4  522,0  -  -620,0  -  

Totale inkomsten* per segment 466,1  199,5  263,2  307,4  -  -3,2  1.233,1  
waarvan externe inkomsten* 465,8  199,5  263,2  304,6  -  -  1.233,1  
waarvan inkomsten* tussen segmenten 0,4  -  -  2,8  -  -3,2  -  

Recurrente EBIT 44,4  12,0  28,6  102,5  -24,5  -  162,9  
waarvan van bedrijfsresultaat 42,9  10,3  24,6  102,5  -23,4  -  156,9  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 1,4  1,7  4,0  -  -1,1  -  6,1  

Niet-recurrente EBIT -  0,6  -13,7  0,4  -10,1  -  -22,8  
waarvan van bedrijfsresultaat -  0,6  -3,5  0,4  -10,1  -  -12,6  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode -  -  -10,3  -  -  -  -10,3  

IAS 39 effect op EBIT 0,1  -0,6  -1,1  -4,5  -  -  -6,1  
waarvan van bedrijfsresultaat -0,1  -0,6  -0,1  -4,5  -  -  -5,4  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 0,3  -  -1,1  -  -  -  -0,8  

Totale EBIT 44,5  12,0  13,7  98,4  -34,6  -  134,0  
waarvan van bedrijfsresultaat 42,8  10,3  21,0  98,4  -33,5  -  139,0  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 1,7  1,7  -7,3  -  -1,1  -  -5,0  

Investeringen 27,8  32,9  12,7  32,7  5,5  -  111,6  
Afschrijvingen 18,6  14,9  14,4  24,3  5,1  -  77,3  
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Verkorte segmentinformatie H2 2013  Energy
Perfor-
mance  

Corporate
& Niet  

(in miljoen €) Catalysis Materials Materials Recycling toegewezen Eliminaties Totaal

Totale omzet per segment 952,0  422,8  641,0  2.887,3  17,5  -491,4  4.429,3  
waarvan externe omzet 941,0  421,3  584,6  2.464,9  17,5  -  4.429,3  
waarvan omzet tussen segmenten 11,1  1,5  56,4  422,4  -  -491,4  -  

Totale inkomsten* per segment 427,4  203,1  246,6  282,8  -  -2,9  1.157,0  
waarvan externe inkomsten* 427,0  203,1  246,6  280,3  -  -  1.157,0  
waarvan inkomsten* tussen segmenten 0,4  -  -  2,5  -  -2,9  -  

Recurrente EBIT 29,0  12,8  26,1  97,0  -23,8  -  141,0  
waarvan van bedrijfsresultaat 27,9  11,7  21,0  97,0  -22,4  -  135,2  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 1,1  1,0  5,0  -  -1,4  -  5,8  

Niet-recurrente EBIT -0,3  -4,2  -15,9  1,4  -1,6  -  -20,6  
waarvan van bedrijfsresultaat -0,3  -4,2  -13,4  1,4  -1,6  -  -18,1  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode -  -  -2,5  -  -  -  -2,6  

IAS 39 effect op EBIT 0,6  0,8  1,0  3,2  -  -  5,6  
waarvan van bedrijfsresultaat 0,4  0,8  -0,1  3,2  -  -  4,4  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 0,2  -  1,1  -  -  -  1,3  

Totale EBIT 29,2  9,4  11,2  101,6  -25,4  -  126,0  
waarvan van bedrijfsresultaat 28,0  8,4  7,6  101,6  -24,0  -  121,6  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 1,2  1,0  3,6  -  -1,4  -  4,5  

Investeringen 56,6  31,4  16,7  54,3  9,0  -  168,0  
Afschrijvingen 20,9  15,6  14,3  24,8  5,8  -  81,3  

* Inkomsten metaal niet inbegrepen  
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Verkorte segmentinformatie H1 2014  Energy
Perfor-
mance  

Corporate
& Niet  

(in miljoen €) Catalysis Materials Materials Recycling toegewezen Eliminaties Totaal

Totale omzet per segment 1.080,1  449,5  667,1  2.638,7  12,2  -492,1  4.355,4  
waarvan externe omzet 1.073,3  447,3  628,3  2.194,3  12,2  -  4.355,4  
waarvan omzet tussen segmenten 6,8  2,1  38,8  444,4  -  -492,1  -  

Totale inkomsten* per segment 480,4  222,6  252,2  268,2  -  -2,9  1.220,5  
waarvan externe inkomsten* 480,0  222,6  252,1  265,9  -  -  1.220,5  
waarvan inkomsten* tussen segmenten 0,4  -  0,1  2,3  -  -2,9  -  

Recurrente EBIT 41,4  19,5  33,2  67,6  -23,5  -  138,3  
waarvan van bedrijfsresultaat 38,4  17,6  23,8  67,6  -22,4  -  125,1  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 3,0  1,9  9,4  -  -1,1  -  13,3  

Niet-recurrente EBIT 0,7  -3,0  -3,6  -3,5  0,1  -  -9,4  
waarvan van bedrijfsresultaat 0,6  -3,0  1,9  -3,5  0,1  -  -4,0  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode -  -  -5,5  -  -  -  -5,4  

IAS 39 effect op EBIT -1,6  -1,6  0,6  -1,1  -  -  -3,6  
waarvan van bedrijfsresultaat -1,1  -1,6  0,3  -1,1  -  -  -3,4  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode -0,4  -  0,3  -  -  -  -0,2  

Totale EBIT 40,5  15,0  30,2  63,0  -23,4  -  125,3  
waarvan van bedrijfsresultaat 37,9  13,1  26,0  63,0  -22,3  -  117,7  
waarvan van ondernemingen
   opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 2,7  1,9  4,2  -  -1,1  -  7,6  

Investeringen 24,5  12,7  11,0  19,3  4,7  -  72,2  
Afschrijvingen 21,6  19,9  13,5  25,4  5,7  -  86,1  

* Inkomsten metaal niet inbegrepen  
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Toelichting 4:  Niet-recurrente resultaten en IAS 39 impact op het resultaat 
Impact van IAS 39 &
niet-recurrente elementen Voortgezet waarvan: Niet- IAS 39

(in miljoen €) totaal Recurrent recurrent effect

H1 2013

Bedrijfsresultaat 139,0  156,9  -12,6  -5,4  
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa -3,2  -0,4  -2,8  -  

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode -5,0  6,1  -10,3  -0,8  

EBIT 134,0  162,9  -22,8  -6,1  

Financiële kosten -11,8  -11,4  -  -0,4  
Belastingen -30,0  -33,8  2,3  1,6  

Nettoresultaat 92,2  117,7  -20,6  -4,9  
waarvan minderheidsbelangen 3,1  3,1  0,1  -0,1  
waarvan aandeel van de Groep 89,1  114,6  -20,6  -4,9  

H2 2013

Bedrijfsresultaat 121,6  135,2  -18,1  4,4  
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa 1,1  1,0  0,2  -  

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 4,5  5,8  -2,6  1,3  

EBIT 126,0  141,0  -20,6  5,6  

Financiële kosten -11,1  -11,4  -  0,3  
Belastingen -22,4  -23,6  2,5  -1,3  

Nettoresultaat 92,6  106,0  -18,2  4,7  
waarvan minderheidsbelangen 2,7  2,6  0,1  -  
waarvan aandeel van de Groep 89,9  103,4  -18,2  4,7  

H1 2014

Bedrijfsresultaat 117,7  125,1  -4,0  -3,4  
waarvan opbrengsten van andere
financiële activa 0,4  0,4  -  -  

Resultaat van de ondernemingen opgenomen
   volgens de vermogensmutatiemethode 7,6  13,3  -5,4  -0,2  

EBIT 125,3  138,3  -9,4  -3,6  

Financiële kosten -16,7  -14,8  -  -2,0  
Belastingen -22,8  -24,5  -0,2  1,9  

Nettoresultaat 85,7  99,0  -9,6  -3,7  
waarvan minderheidsbelangen 4,3  4,2  -0,1  0,1  
waarvan aandeel van de Groep 81,5  94,8  -9,7  -3,6  
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De niet-recurrente zaken hadden een negatieve impact op EBIT ten belope van € 9 miljoen. 
Herstructureringskosten bedroegen € 11 miljoen en zijn voornamelijk verbonden met de aangekondigde sluiting 
van de productiesite van Element Six Abrasives in Robertsfors, Zweden, alsook met invoering van kleinere 
aanpassingen en kostenbesparende maatregelen in Energy Materials. Umicore heeft ook bijkomende 
milieuvoorzieningen geboekt voor € 3 miljoen, grotendeels verbonden aan de investeringen voor de 
capaciteitsuitbreiding in Hoboken. Waardeverminderingen op metaalvoorraden die permanent in gebruik zijn 
hadden een positief impact van € 6 miljoen. Dit is te wijten aan hogere koersen van een aantal metalen. De totale 
impact van deze niet-recurrente zaken op het nettoresultaat (aandeel van de Groep) was € 10 miljoen. 

IAS 39-effect had een negatieve impact op het operationele resultaat van € 4 miljoen. Dit bedrag heeft te maken 
met tijdsverschillen in het boeken van opbrengsten die vooral op transactionele en structurele metalen en 
deviezen indekkingen betrekking hebben. Alle IAS 39-effecten hebben inherent geen impact op kasstromen. 

Toelichting 5:  Op aandelen gebaseerde vergoedingen 

In de resultatenrekening werd een kost van € 3,6 miljoen opgenomen die te maken heeft met de aandelenopties 
en aandelen die in 2014 aan de hogere kaderleden van de Groep werden toegekend.  

Toelichting 6:  Financiële instrumenten 

De wijzigingen van de kasstroomafdekkingsreserve van € -8,2 miljoen bestaat uit € -8,8 miljoen op 
termijnovereenkomsten op goederen, € 3,4 miljoen op termijnovereenkomsten op deviezen en € -2,8 miljoen op 
interestovereenkomsten. 

Toelichting 7:  Aandelen 

Het aantal aandelen op het einde van juni is 120.000.000. 

Van de 10.228.661 eigen aandelen in bezit op het einde van 2013 werden 29.234 aandelen gebruikt voor het vrije 
aandelenprogramma voor werknemers van 2013, 297.125 aandelen werden gebruikt voor de uitoefening van 
aandelenopties gedurende de periode en 1.540.000 eigen aandelen werden ingekocht. Op 30 juni 2014 bezat 
Umicore 11.442.302 eigen aandelen wat neerkomt op 9,54% van het totale aantal in omloop zijnde aandelen op 
die datum. 

Toelichting 8:  IFRS-ontwikkelingen 

Nieuwe standaarden, wijzigingen aan standaarden en interpretaties moeten in de eerste gepubliceerde verkorte 
tussentijdse geconsolideerde financiële staten aangenomen worden na hun ingangsdatum (of datum van vroege 
ingang). Er zijn geen nieuwe IFRS of IFRIC die voor het eerst ingevoerd moeten worden voor deze interimperiode 
en die een materiële impact hebben op de Groep, behalve indien ze opgenomen worden in toelichting 2. 

31 juli 2014 – 07:30 CET CP-2014-35-R   27/29 



 

  

Toelichting 9:  Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen, boekhoudkundige 
inschattingen en beoordelingen en gebeurtenissen na balansdatum 

Sinds de publicatie van het vorige jaarverslag zijn er twee veranderingen in de voorwaardelijk vorderingen en 
verplichtingen.  

De zaak over de voorwaardelijke pensioenverplichtingen bij Element Six Abrasives Ierland is volledig afgehandeld. 
Er kan niet meer in beroep worden gegaan tegen het vonnis van februari 2014 ten gunste van de beheerders, alle 
proceskosten zijn vereffend en de liquidatie van het plan is in een vergevorderd stadium en bijna afgerond. 

In de loop van de eerste helft van 2014 heeft de Franse Mededingingsautoriteit punten van bezwaar afgegeven 
met betrekking tot de handelspraktijken van de business unit Building Products ten opzichte van haar distributeurs. 
Umicore betwist sterk de beweringen in de punten van bezwaar. Met verwijzing naar de bestaande jurisprudentie 
van de Europese Commissie en de Bundeskartellamt betwist Umicore ondermeer de nauwe marktdefinitie van de 
Franse Autoriteit en bijgevolg de bewering dat Umicore een dominante positie in de relevante markt zou hebben. 

Bovendien waren er geen wijzigingen in de boekhoudkundige inschattingen en beoordelingen tussen de 
balansdatum en het tijdstip waarop de tussentijdse verkorte financiële staten voor publicatie werden vrijgegeven. 

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. 

Glossarium 

Voor het glossarium van de financiële en technische terminologie verwijzen wij naar volgende webpagina: 
http://www.umicore.com/investorrelations/nl/financialsN/glossaryN.htm 
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Voor meer informatie 

Investor Relations 

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com 

Media Relations 

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

Financiële kalender 

1 september 2014 Datum dat aandeel zonder interim-dividend verhandeld wordt 

3 september 2014 Registratiedatum voor interim dividend 

4 september 2014 Datum betaling interim dividend 

23 oktober 2014 2014 Q3 kwartaalupdate 

6 februari 2015 Jaarresultaten 2014 

29 april 2015 2015 Q1 kwartaalupdate 

29 april 2015 Aandeelhoudersvergadering 

30 juli 2015 Halfjaarresultaten 2015 

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 14.200 mensen in dienst. 

 

Een telefoonconferentie met presentatie zal plaatsvinden om 14:00 CET in Brussel.  
Meer informatie: http://www.umicore.com/investorrelations/en/financialCalendar/confCall20140731.htm 
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