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UPDATE DERDE KWARTAAL 2014 

Hoogtepunten 

Vooruitzichten 

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

De inkomsten stegen licht (+1%) in vergelijking met dezelfde periode in 2013. 

De inkomstengroei in Catalysis werd gedreven door de verkoop van katalysatoren voor zware dieselvoertuigen. De 
groei in Energy Materials was voornamelijk te danken aan de hogere inkomsten voor de activiteiten van Cobalt & 
Specialty Materials. De inkomsten in Performance Materials daalden voornamelijk door een lagere activiteit in de 
Europese bouwsector. De inkomsten in Recycling stegen dankzij hogere verwerkte volumes. De investeringen die 
tijdens de zomer in de recyclagefabriek in Hoboken plaatsvonden, werden succesvol afgerond en de doorvoer in 
de fabriek werd verhoogd. 

Operationele kasstromen bleven sterk. De nettoschuld was hoger tegen het einde van het kwartaal, hoofdzakelijk 
door interimdividenduitkeringen. 

Umicore verwacht nog steeds dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar zich binnen de bovenste helft van de 
vork van € 250 tot € 280 miljoen euro zal bevinden, zoals aangegeven op het einde van juli. 
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CATALYSIS 

Overzicht 

De inkomsten in Catalysis stegen met 2% met groei in 
Automotive Catalysts en lagere inkomsten in de 
kleinere Precious Metals Chemistry business unit. 

Automotive Catalysts 

De inkomsten van de business unit zijn licht gestegen 
op jaarbasis. De hogere inkomsten voor katalysatoren 
voor zware dieselvoertuigen (HDD) werden 
gedeeltelijk teniet gedaan door de ongunstige mix in 
personenwagens. In dit segment steeg de globale 
productie met 3% dankzij de sterke groei in China en 
Noord-Amerika. De volumes van Umicore’s 
katalysatoren voor personenwagens waren in lijn met 
de markt. De inkomsten daalden echter door een 
minder gunstige regionale- en motorenmix. 

In Europa bleven Umicore’s volumes voor 
personenwagens relatief stabiel in een licht dalende 
markt, maar dit werd niet weerspiegeld in de 
inkomsten. De oorzaak hiervan was een ongunstige 
productmix met een lager aandeel van verkopen van 
katalysatoren voor dieselvoertuigen en de vertraagde 
invoering van sommige Euro 6-platformen. De bouw 
van de katalysatorfabriek in Nowa Ruda, Polen, werd 
opgestart en zal naar verwachting begin 2016 klaar zal 
zijn. 

Umicore’s volumes en inkomsten in Noord-Amerika 
daalden op jaarbasis terwijl de automarkt in deze regio 
verder herstelde met een groei van 8% op jaarbasis. 
De platformmix was ongunstig omdat de kleine en 
middelgrote voertuigen, waarin Umicore minder 
aanwezig is, marktaandeel wonnen. Umicore is ook 
minder blootgesteld aan Aziatische autoproducenten 
in Noord-Amerika wiens marktaandeel blijft stijgen. In 
Zuid-Amerika presteert de automarkt nog steeds zwak 
en Umicore voelde de impact van de afgenomen vraag. 

Umicore overtrof de groeiende Chinese automarkt qua 
volume en inkomsten. Dit dankzij de goede 
blootstelling aan internationale klanten die de markt 
van de lichte benzinewagens in China hoger stuurden. 
Ook in Zuid-Korea deed Umicore het beter dan de 
markt in volumes en inkomsten dankzij de gunstige 
platformblootstelling. De bouw van het nieuwe 
technologieontwikkelingscentrum van Ordeg in Zuid-
Korea gaat goed vooruit. Umicore maakte verdere 
vooruitgang in Japan en met de Japanse 
autofabrikanten wereldwijd. De bouw van de nieuwe 
fabriek voor katalysatoren voor personenwagens in 
India vordert zoals gepland en de oplevering wordt op 
het einde van het jaar verwacht. 

De productie van HDD-katalysatoren in Europa blijft 
groeien in lijn met de invoering van de nieuwe Euro VI-
wetgeving en dat leidde tot hogere inkomsten. De 
bouw van een derde HDD-lijn in Florange, Frankrijk, 
vordert goed. In China neemt de HDD- 
katalysatorenproductie in Suzhou geleidelijk toe nu de 
China IV-normen in voege treden en begin volgend 
jaar afdwingbaar worden doorheen het hele land. 

Precious Metals Chemistry 

De inkomsten van de business unit daalden ten 
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De 
verkoopvolumes van precursoren die in 
katalysetoepassingen worden gebruikt, daalden als 
gevolg van de aanhoudend zwakke Braziliaanse 
automarkt. De globale vraag naar organische 
verbindingen die in de sectoren bulkchemicaliën en 
life science worden gebruikt, bleef stabiel. De verkoop 
van API’s (Active Pharmaceutical Ingredients) bleef 
groeien en de productiecapaciteit in Argentinië werd 
onlangs uitgebreid. 

De nieuwe investeringen in Tulsa, VS, en Hanau, 
Duitsland, zijn nu volledig operationeel. 
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ENERGY MATERIALS 

Overzicht 

De inkomsten voor de business group stegen met 5%, 
voornamelijk dankzij hogere inkomsten bij Cobalt & 
Specialty Materials. 

Cobalt & Specialty Materials 

De inkomsten stegen aanzienlijk dankzij de hogere 
volumes in ceramics & chemicals, de overname van 
Palm Commodities en de grotere bijdrage van kobalt- 
en nikkelraffinage.  

De inkomsten in de activiteit ceramics & chemicals 
stegen omdat er meer nikkelverbindingen werden 
verkocht die als precursoren voor kathodematerialen 
worden gebruikt. Ook de premies stegen dankzij een 
betere mix en hogere nikkelprijzen. De verkoop van 
metaalcarboxylaten steeg voor de meeste 
toepassingen en voornamelijk voor de 
bandenproductie. De distributieactiviteiten in Europa 
en de recent overgenomen distributieactiviteit in de VS 
steunden de positieve evolutie van de inkomsten. De 
inkomsten voor kobaltverbindingen leden onder de 
daling van de premies als gevolg van de concurrentie 
in de Aziatische markt. 

Inkomsten in de kobalt- en nikkelraffinage stegen 
dankzij een hogere raffinageprijs als gevolg van een 
betere mix. 

In augustus nam de business unit CP Chemicals in 
Wickliffe, Ohio, over. Dit is een bedrijf dat kobalt- en 
nikkelhoudende secundaire materialen raffineert en 
recycleert, evenals rhenium afkomstig van de 
superlegeringen van turbinebladen die in de 
luchtvaartsector worden gebruikt. In het kader van 
haar uitbreidingsstrategie in Noord-Amerika heeft de 
business unit ook een langetermijnovereenkomst 
gesloten voor de recyclage van kobalthoudend 
hardmetaalschroot van Global Tungsten and Powders 
Corp. (GTP) en de levering van fijn kobaltpoeder aan 
GTP. De business unit verwierf ook van het Spaanse 
Faci-Metalest de product- en klantenportefeuille voor 
metaalcarboxylaten - die als droogmiddel voor inkt- en 
coatingtoepassingen worden gebruikt. 

Electro-Optic Materials 

De inkomsten namen toe dankzij de groeiende vraag, 
de hogere premies en de betere productmix in 
substraten en afgewerkte optische producten. De 
verbeteringen in de operationele efficiëntie 
verhoogden de winstgevendheid. 

De inkomsten voor germaniumsubstraten die in 
fotovoltaïsche toepassingen worden gebruikt, stegen 
op jaarbasis. Dat was het resultaat van de 
overschakeling naar grotere en efficiëntere substraten, 
waarin Umicore een leider is, en van een zeker gehalte 
aan voorraadopbouw bij de eindgebruikers. De 
verkoop van zuivere germaniumlenzen nam af in een 
dalende en zeer uitdagende markt. In dit segment 
slaagde Umicore erin om haar marges te verdedigen. 
De inkomsten en volumes van afgewerkte optische 
producten stegen dankzij de toenemende vraag naar 
infraroodproducten voor commercieel gebruik. 
Umicore kon met succes contracten afsluiten voor de 
verkoop van GASIR® in de nieuwe markt voor 
infraroodcamera's op mobiele telefoons. De 
verkoopvolumes voor hoogzuivere chemicaliën voor 
de glasvezelindustrie bleven stabiel, maar de prijsdruk 
nam toe. 

Rechargeable Battery Materials 

De inkomsten en verkoopvolumes daalden licht op 
jaarbasis door een wijziging in het seizoensgebonden 
vraagpatroon voor draagbare elektronica. De volumes 
en inkomsten over het jaar tot nu toe liggen 
aanzienlijk hoger dan in 2013. 

In tegenstelling tot vorig jaar kende het vraagpatroon 
voor draagbare elektronicatoepassingen dit jaar geen 
seizoensgebonden stijging. De volumes zijn 
momenteel meer gelijkmatig gespreid over het jaar. 
Voor hoogwaardige draagbare apparaten zoals 
smartphones, tablets en ultrabooks wordt steeds meer 
gebruik gemaakt van Li-ion polymeerbatterijen. 
Umicore is goed gepositioneerd in dit marktsegment 
dankzij haar zelfontwikkelde high-energy LCO (lithium 
kobaltiet) kathodemateriaaltechnologie. NMC (nikkel 
mangaan kobalt) kathodematerialen voor kleine Li-
ionbatterijen werden voornamelijk verkocht voor 
elektrische werktuigtoepassingen. In deze sector steeg 
de vraag voor draadloze huishoudelijke apparaten en 
tuinmachines. 
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De onderliggende lange termijn trend voor elektrische 
voertuigen blijft veelbelovend. Wereldwijd stijgt de 
vraag naar elektrische voertuigen geleidelijk nu de 
recente plug-in hybride en full EV modellen goed 
worden onthaald door de markt. De sterke vraag naar 
elektrische voertuigen en meer bepaald e-bussen in 
China steunt de wereldwijde groei. Dankzij haar brede 
productgamma en capaciteit voor grote platformen 
van het type NMC bouwt Umicore een sterke positie in 
de huidige en toekomstige platformen voor hybride en 
elektrische voertuigen. 

Thin Film Products 

De inkomsten lagen hoger op jaarbasis dankzij de 
hogere verkoopvolumes voor coatingtoepassingen 
voor grote oppervlakten. De vraag naar ITO (indium tin 
oxide) roterende targets voor de displaysector bleef 
hoog, vooral voor de nieuwe klanteninstallaties in 
China. De prijsdruk van Aziatische concurrenten bleef 
echter op de marges wegen. De inkomsten voor de 
optische en elektronica-activiteiten namen licht toe 
dankzij de iets hogere vraag in de sector van de micro-
elektronica. 
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PERFORMANCE MATERIALS 

Overzicht 

De inkomsten in Performance Materials waren 4% 
lager op jaarbasis. Verbeteringen bij Electroplating en 
Zinc Chemicals werden teniet gedaan door de lagere 
vraag in de andere activiteiten. 

Building Products 

De inkomsten daalden in vergelijking met vorig jaar. 
Dat was vooral te wijten aan de vertraging in de 
Europese bouwsector na de sterke activiteit in het 
begin van het jaar dankzij de zachte winter. De 
verkoop in nieuwe markten buiten Europa bleef 
eveneens gematigd, vooral in Azië. De stijging van de 
zinkprijs aan het begin van de zomer had een 
negatieve impact op de productpremies. 

Op het vlak van productmix bleef de situatie minder 
gunstig omdat de verkoop over het jaar van natuurlijk 
gewalst zink sneller groeide dan die van de duurdere 
voorbehandelde producten. 

De globale marges bleven voordeel halen uit de 
kostenverminderings- en productiviteitsmaatregelen. 

Electroplating 

De inkomsten stegen op jaarbasis omdat de 
verkoopvolumes voor de meeste producten toenamen. 

De vraag naar edelmetaalelektrolyten voor de 
productie van printplaten nam toe dankzij de hogere 
vraag uit de auto-industrie, die steeds meer 
elektronica in de voertuigen integreert. 

Het herstel van de vraag naar zilverplaterings-
oplossingen voor hoogperformante LED’s dat vorig 
kwartaal begon, hield aan en werd gesteund door de 
nieuwe klanten die Umicore aantrok in Azië. De vraag 
naar geplatiniseerde producten, zoals anodes die in de 
plateringsindustrie worden gebruikt, nam aanzienlijk 
toe op jaarbasis dankzij het stijgende marktaandeel. 

In decoratieve toepassingen groeide de verkoop als 
gevolg van een toenemende vraag naar goud-
koperlegeringen voor de productie van roze goud in de 
luxe- en fantasiejuwelensector. Een sterke vraag werd 
ook genoteerd voor Umicore’s coatings die zilveren 
juwelen beschermen tegen aanslag en voor producten 

voor de electroforming van goud dat in luxe juwelen 
wordt gebruikt. 

Platinum Engineered Materials 

De inkomsten en verkoopvolumes daalden op 
jaarbasis. 

In de glasindustrie bleef de vraag beperkt, vooral in 
het beeldschermsegment. De productiecapaciteit ligt 
hoger dan de vraag naar beeldschermglas en dat 
vertraagde de vervanging van op platina gebaseerde 
apparatuur die in het productieproces voor glas wordt 
gebruikt. De vraag naar optische glasproducten bleef 
evenzeer zwak. De verkoopvolumes voor technische 
glastoepassingen bleven stabiel omdat Umicore 
nieuwe klanten won.  

De situatie in Oekraïne blijft bijzonder moeilijk. 
Oekraïne is één van de belangrijkste markten voor het 
platinagaas van Umicore dat wordt gebruikt bij de 
productie van ammoniak voor meststoffen. Een aantal 
klanten hebben hun productie weer opgestart, maar 
het globale productieniveau blijft erg laag. Umicore 
heeft de klantenprospectie in andere regio's 
opgedreven om haar marktexposure verder te 
diversifiëren. 

Technical Materials 

De inkomsten daalden op jaarbasis door de 
afnemende verkoopvolumes. 

De inkomsten voor contact- en stroomtechnologie-
materialen voor middenspanningstoepassingen 
daalden. Dat was vooral het gevolg van de 
verminderde activiteit in elektrische 
infrastructuurprojecten in China. De orderniveaus voor 
contactmaterialen voor laagspanningstoepassingen 
waren vergelijkbaar met vorig jaar; de zwakkere vraag 
in Brazilië werd ruimschoots gecompenseerd door de 
hogere vraag in Noord-Amerika. De markt voor 
soldeerlegeringen bleef zwak in de meeste regio's.  

Zinc Chemicals 

De inkomsten stegen op jaarbasis. De business unit 
profiteert van de kostenverminderingsmaatregelen, 
maar een deel van de winstverbetering ging verloren 
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door de lagere recyclagemarges als gevolg van de 
verder afnemende beschikbaarheid van zinkhoudende 
residuen uit de galvaniseringsindustrie. 

De verkoopvolumes van fijne zinkpoeders bleven 
stijgen, enerzijds dankzij de hogere verkoop voor 
chemische toepassingen en anderzijds door de goede 
vraag van Aziatische klanten. De globale premies 
daalden licht. De bijkomende zinkpoedercapaciteit in 
Maleisië draait op volle toeren. 

De verkoopvolumes voor zinkmaterialen die in 
primaire batterijen worden gebruikt, groeiden fors 
omdat de verkoop in de Europese en Noord-
Amerikaanse markten verbeterde. 

De impact op de inkomsten van de dalende 
verkoopvolumes van zinkoxide werd gecompenseerd 
door de hogere globale premies. 

Element Six Abrasives 

De inkomsten en verkoopvolumes stegen op jaarbasis. 
De globale volumes namen toe dankzij de 
investeringen van Element Six Abrasives in innovatie 
en de heroriëntatie van haar productgamma naar 
hoogwaardige maatoplossingen. De vraag naar 
producten voor de olie- en gasboorindustrie en 
precisiemachines die vooral in de autosector en de 
luchtvaart worden gebruikt, weerspiegelde het 
gewonnen marktaandeel in die vrij stabiele markten. 
De verkoop van carbide slijtageonderdelen en 
wegenproducten herstelde in de loop van het kwartaal 
na een moeilijke eerste jaarhelft. De positieve 
ontwikkeling van de marges hield aan, vooral dankzij 
de verdere verbetering van de operationele efficiëntie 
en de verbeterde productmix. 
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RECYCLING 

Overzicht 

De inkomsten voor de business group stegen met 2% 
dankzij de hogere verwerkte volumes in Precious 
Metals Recycling en de toegenomen vraag in 
Jewellery & Industrial Metals. Dit compenseerde meer 
dan voldoende de lagere bijdrage van Precious Metals 
Management en de impact van lagere prijzen voor de 
meeste metalen.  

Precious Metals Refining 

De inkomsten lagen iets hoger op jaarbasis omdat er 
meer volumes werden verwerkt, ondanks de 
langdurige onderhoudsstop in het begin van het 
kwartaal alsook de lagere metaalprijzen. Platinum-, 
goud- en zilverprijzen herstelden enigszins in het 
begin van het kwartaal, maar daalden fors naar het 
einde toe. 

De aanvoer van materiaal steeg ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar met een hogere toevoer 
in alle segmenten. De mix was echter minder gunstig 
en weerspiegelde de trends van het eerste halfjaar 
voor zowel industriële bijproducten als materialen op 
het einde van hun levensduur: de aanvoer van 
materialen met een hoog pgm-gehalte en meer 
complex elektronisch schroot was minder talrijk en de 
commerciële voorwaarden voor gebruikte 
autokatalysatoren bleven uitdagend. Umicore kon 
haar positie in de markt van de gebruikte 
petrochemische katalysatoren nog versterken. 

Tijdens de uitgebreide stillegging voor periodiek 
onderhoud van de belangrijkste productielijnen en de 
smelter in Hoboken werd de eerste fase van de 
investering voor de capaciteitsuitbreiding met succes 
voltooid en de operaties werden zonder problemen 
weer opgestart. De investeringen hebben de 
verwachte hogere doorvoerratio gerealiseerd. Dat 
leidde tot hogere verwerkte volumes in vergelijking 
met het derde kwartaal vorig jaar, toen er een kortere 
stopzetting voor onderhoud plaatsvond. De verwerkte 
volumes over het jaar tot nu toe lagen iets hoger op 
jaarbasis. De volume-impact van de voorbereidings- 
en testwerken die tijdens de eerste helft van het jaar 
plaatsvonden, werd gecompenseerd. 

De volgende grote investeringen zullen plaatsvinden 
tijdens de stilleggingen voor onderhoud volgend jaar. 
Ondanks de verwachting dat deze investeringen in 
totaal een langere productiestop zullen vragen in 

2015 vergeleken met 2014, zou dit gecompenseerd 
moeten worden door een hogere doorvoer. Kleinere 
investeringen zullen ook uitgevoerd worden in 
verschillende delen van de fabriek, los van deze 
stilleggingen. 

Jewellery & Industrial Metals 

De inkomsten van de business unit zijn gestegen op 
jaarbasis ondanks de lagere edelmetaalprijzen. 

De orderniveaus van de juwelensector stegen in een 
vlakke markt. De vraag naar zilver- en goudproducten 
compenseerde ruimschoots de lagere vraag naar 
producten op basis van pgm voor het luxe segment. 
De verkoop voor industriële toepassingen op basis 
van zilver nam af ten opzichte van hetzelfde kwartaal 
vorig jaar. De vraag naar zilveren muntplaatjes steeg, 
maar de vraag van beleggers naar goud- en 
zilverstaven bleef zwak in een concurrentiële en 
slabakkende markt. 

De globale raffinagevolumes bleven stabiel. Hoewel 
de beschikbare volumes goudschroot veel lager 
waren dan in het derde kwartaal van vorig jaar, lijken 
de volumes momenteel te stabiliseren. De 
beschikbaarheid van zilver- en pgm-houdende 
residu's bleef stabiel en de volumes speciale 
raffinagematerialen namen toe. 

De uitbreiding van de operaties in Pforzheim, 
Duitsland, werd opgeleverd en de productie komt op 
snelheid. 

Precious Metals Management 

De inkomsten van de business unit lagen onder het 
niveau van vorig jaar. De prijzen voor de meeste 
metalen daalden en in september daalde ook de prijs 
van goud, zilver en platinum sterk. De bijdrage van de 
tradingactiviteit nam verder af door de ongunstige 
tradingvoorwaarden en de lagere metaalprijzen. 

Ook in dit kwartaal bleef de vraag naar fysieke 
metaalleveringen beperkt. De industriële vraag nam 
af door de lichte daling van de vraag van de 
autosector na een relatief sterke eerste jaarhelft. De 
vraag van beleggers naar zilverstaven bleef zwak 
terwijl de vraag naar goudstaven een licht herstel 
kende. Dit bleef echter voornamelijk beperkt tot de 
kleinere goudstaven en dus bleven de globale 
volumes beperkt. 
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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 

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 

6 februari 2015 Jaarresultaten 2014 

29 april 2015 2015 Q1 kwartaalupdate 

29 april 2015 Aandeelhoudersvergadering 

30 juli 2015 Halfjaarresultaten 2015 

22 oktober 2015 2015 Q3 kwartaalupdate 

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/confCall20141023.htm 
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