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JAARVERSLAG UMICORE NV - BOEKJAAR 2009

Umicore NV
Broekstraat 31
1000 Brussel

Aan de aandeelhouders,

In overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen brengen wij u verslag uit
over de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en
leggen u de jaarrekening ter goedkeuring voor.

1. RESULTATEN EN POSITIE VAN DE VENNOOTSCHAP

1.1. RESULTATENREKENING

1.1.1. RESULTAAT

Uit de jaarrekening blijkt dat de vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar 2009 een
winst na belastingen heeft geboekt van 201.577 KEUR, ten opzichte van een winst na
belastingen van 30.860 KEUR in het vorige boekjaar 2008. Dit betekent een verhoging van
170.717 KEUR, waarvan hieronder de samenstelling.
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1.1.2. BEDRIJFSRESULTAAT

Het positieve bedrijfsresultaat verminderde van 113.334 KEUR tijdens boekjaar 2008 tot
46.630 KEUR voor de periode eindigend 31 december 2009, hetzij een afname van 66.704
KEUR.

In vergelijking met vorig jaar daalden de resultaten voor de business groups Precious Metals
Services en Advanced Materials. De bijdrage van de business group Zinc Specialties
verbeterde in vergelijking met vorig jaar. De algemene groepskosten waren lager dan in 2008
aangezien de overhead kosten fors terugliepen.
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1.1.3. ECONOMISCHE CONTEXT PER ACTIVITEIT

A. PRECIOUS METALS SERVICES

De inkomsten van de business group Precious Metals Services zijn in 2009 gedaald
vergeleken met 2008, hoewel de raffinageactiviteiten zeer sterke resultaten bleven
neerzetten. Zoals verwacht haalden de prestaties echter niet het uitzonderlijke niveau van
2008 ingevolge de lagere ontvangen metaalprijzen en de iets lagere raffinagekosten.

De minder aantrekkelijke bevoorradingsmix van het begin van het jaar beïnvloedde de
marges die tijdens de tweede helft van het boekjaar uit de raffinageactiviteiten gegenereerd
werden. De aanvoer van bijproducten uit de non-ferrosector werd beïnvloed door scherpe
productiedalingen in de industrie eind 2008 en begin 2009. De toevoer van versleten
autokatalysatoren was het hele jaar door vrij laag, met een beperkte verbetering tegen het
jaareinde. De bevoorrading van elektronicaschroot bleef het hele jaar op hoog niveau,
geholpen door de hoge goudprijs en de weerslag van het wetgevend kader in Europa. Ook de
toevoer van industriële katalysatoren bleef stabiel, met een groeiend aandeel van
katalysatoren uit de fijnchemie en de farmaceutica.

Hoewel de PGM prijzen doorheen het jaar in stijgende lijn waren, bleven de gemiddelde
prijzen, vooral voor wat betreft rhodium, beduidend onder het niveau van 2008. Dit
beïnvloedde de metaalcomponent in de inkomsten van deze unit. De bescherming, geboden
door de contracten die werden vastgelegd bij veel hogere prijsniveaus, nam tijdens het jaar
geleidelijk af. De gemiddelde prijzen voor enkele mindere metalen, zoals selenium, indium en
nikkel, waren ook lager op jaarbasis.

De business groep genereerde tevens lagere inkomsten uit bijproducten zoals zwavelzuur.

B. ADVANCED MATERIALS

De resultaten van de business groep Advanced Materials liggen lager ten opzichte van vorig
jaar.

Voor de Cobalt en Specialty Materials activiteit daalden de verkoopvolumes van
kathodematerialen voor herlaadbare batterijen in vergelijking met vorig jaar. Na en zwakke
eerste jaarhelft verbeterde de verkoop van kathodematerialen in het tweede semester, toen
de voorraadafbouw uitgewerkt was en de vraag van eindgebruikers weer aantrok. In 2009
zagen we een trend om voor notebook-pc's batterijcellen te kiezen die iets minder presteren.
Daarnaast zette de vervanging lithium-kobaltiet door nikkel-mangaan-kobalt als
kathodemateriaal zich verder door. De algemene inkomsten voor materialen voor herlaadbare
batterijen zijn op jaarbasis gevoelig gedaald.

De lagere activiteitsniveaus in de bouw- en de autosector veroorzaakten, in combinatie met
de voorraadafbouw bij klanten, een ernstige terugval in de verkoopvolumes van fijne
kobaltpoeders tegenover 2008.

Ceramics & Chemicals bleef goed weerwerk bieden met stabiele volumes en premies over het
hele jaar. Ondanks zwakkere marktvoorwaarden profiteerde de business van zijn goede
concurrentiepositie, zijn prima uitgebalanceerde productportefeuille en zijn omvangrijk
distributienetwerk.

De raffinage en recyclage activiteit in Olen werd geconfronteerd met tijdelijke sluitingen
ingevolge de schaarste in secundaire materialen.
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De activiteit Electro-Optic Materials bleef goed presteren in 2009. De verkoopvolumes van
germanium halfgeleider substraten bleven iets onder die van 2008, ingevolge lagere
substraatvolumes voor de opkomende markt van CPV toepassingen op aarde en de lagere
volumes als gevolg van normale schommelingen in de satellietsector. Deze dalingen konden
niet volledig gecompenseerd worden door de toenemende vraag naar ultraheldere LED's. De
verkoop van germaniummaterialen voor infrarood optische toepassingen kende een sterke
toename op jaarbasis.

C. ZINC SPECIALTIES

Voor de activiteit Zinc Chemicals lag het operationele resultaat lager dan vorig jaar aangezien
de vraag naar zowel zinkoxide als fijne zinkpoeders aanzienlijk lager lag dan in 2009.
Producttoeslagen waren op jaarbasis lager, als weerspiegeling van de verminderde vraag. De
zinkrecyclageactiviteit bleef goed presteren en profiteerde van een hoger ontvangen
recyclagemarge als gevolg van langetermijncontracten die werden afgesloten bij hogere
zinkprijzen.

Voor de activiteit Building Products verbeterden de resultaten ten opzichte van vorig jaar. De
activiteit presteerde beter dan de bouwsector in het algemeen. De verkoop van producten
met hoge toegevoegde waarde bleef groeien.

De activiteit Zinc Battery Materials vertoonde betere resultaten dan vorig jaar. De vraag bleef
goed ondanks de economische baisse. Producttoeslagen waren stabiel.

1.1.4. HNANCIEEL RESULTAAT

Het financiële resultaat evolueerde van een verlies van 29.868 KEUR in 2008 naar een winst
van 111.307 KEUR eind 2009, hetzij een wijziging van 141.174 KEUR. Deze fluctuatie wordt
als volgt verklaard:

Vorig jaar werd een waardevermindering geboekt op de eigen aandelen in portefeuille voor
een bedrag van 64.670 KEUR: de Belgische boekhoudwetgeving vereist dat eigen aandelen,
die beschouwd worden als een investering op korte termijn, worden gewaardeerd aan de
slotkoers indien deze laatste lager is dan de aanschaffingswaarde. Deze waardevermindering
van 64.670 KEUR kon worden tegengeboekt in 2009 ingevolge gestegen aandeelkoersen,
hetgeen 129.340 KEUR uitlegt van de fluctuatie tussen 2008 en 2009.

De intrestlasten bedroegen 71.398 KEURO tegenover 126.990 KEURO in 2008, hetzij een
daling met 55.593 KEUR. Deze daling wordt verklaard door de lagere gemiddelde
intrestvoeten en een verminderd schuldenniveau.

De inkomsten uit dividenden daarentegen daalden van 155.493 KEUR voor boekjaar 2008
naar 121.473 KEUR voor het jaar 2009, of een daling van 34.020 KEUR. De hoogste
dividenden ontvangen tijdens het boekjaar 2009 kwamen van Umicore Finance Luxembourg,
Umicore Korea, Umicore Australia en Umicore Financial Services.

1.1.5. UITZONDERLIJK RESULTAAT

Het positieve uitzonderlijke resultaat van 36.579 KEUR op 31 december 2009 omvatte een
gedeeltelijke terugname van de waardevermindering ten belope van 74.891 KEUR die in 2008
geboekt werd op de Nyrstar aandelen. De Nyrstar aandelen werden op 31 december 2009
gewaardeerd aan marktwaarde (8,34 EUR/aandeel vergeleken met 2,19 EUR/aandeel eind
2008) wat resulteerde in een terugname van de waardevermindering van 2008 voor een
bedrag van 32.300 KEUR.
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Er werden geen andere waardeverminderingen geboekt op financieel vaste activa in 2009, dit
in vergelijking met 2008 toen waardeverminderingen geboekt werden op participaties in
Duksan, Umicore Specialty Materials Brugge en Umicore Australia.

Net zoals in 2008 ontving Umicore in 2009 inkomsten voortvloeiende uit akkoorden
afgesloten in het kader van de verkoop van de goudmijnconcessie in Guinea in 1992.

Er werden geen meerwaarden gerealiseerd op verkoop van activa in 2009, dit in vergelijking
met 2008 toen meerwaarden werden gerealiseerd op de verkoop van financiële vaste activa
(verkocht aan derden: Padaeng, en verkocht aan dochtervennootschappen : Umicore
Marketing Services Deutschland GmbH) en op de verkoop van bepaalde terreinen aan NIRAS.

Andere uitzonderlijke opbrengsten in 2009 omvatten de inkomsten ontvangen van de Calder
Group in verband met de verkoop van de loodactiviteit in Overpelt. Andere uitzonderlijke
kosten werden geboekt die betrekking hadden op het industrieel plan voor de site in
Overpelt.

1.1.6. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

De lijn belastingen op het resultaat toont een winst van 7.061 KEUR en omvat de volgende
elementen: een teruggave door de Belgische staat van belastingen betaald in 2004 die
betrekking had op definitief belaste inkomsten ("DBI") en een terugname van een provisie
voor te betalen belastingen tevens gerelateerd aan DBI voor het jaar 2005.

1.1.7. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Rekening houdend met de winst van het boekjaar ad 201.577 KEUR, de reeds overgedragen
winst van 206.053 KEUR en de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar
aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2009 voor een netto bedrag van 63.889
KEUR, bedraagt de te bestemmen winst 343.742 KEUR.

De raad van bestuur van Umicore zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders de
uitkering van een bruto dividend van 0,65 EUR per aandeel voorstellen.

1.2. BALANS

1.2.1. KAPITAALMUTATIES EN UITGIFTEPREMIES

Er zijn geen bewegingen te melden voor het kapitaal of de uitgiftepremies in 2009.

1.2.2. EIGEN AANDELEN

De waarde van de eigen aandelen steeg van 109.147 KEUR op 31 december 2008 naar
173.035 KEUR op 31 december 2009. De stijging van 63.889 KEUR kan als volgt gedetailleerd
worden.
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Eigen aandelen

Saldo op 01/01/2009

Uitoefeningen van opties en toewijzing
van gratis aandelen 01/09 - 12/09

Terugname van waardevermindering

Saldo op 31/12/2009

Aantal

7.757.722

-251.525

7.506.197

KEUR

109.147

-781

64.670

173.035

1.2.3. INVESTERINGEN IN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De investeringen in immateriële vaste activa bedroegen 24.923 KEUR in 2009 en hadden
voornamelijk betrekking op de kapitalisatie van IS gerelateerde projecten en gekapitaliseerde
kosten voor Onderzoek en Ontwikkeling.

1.2.4. INVESTERINGEN IN MATERIELE VASTE ACTIVA

Er werd voor een totaal bedrag van 52.876 KEUR aan investeringen in materiële vaste activa
geboekt.

De voornaamste investeringen werden in Hoboken gedaan, waarvan de belangrijkste
investering de afwerking is van het renovatieprogramma voor het bedrijfscomplex in
Hoboken.

De belangrijkste investeringen in de fabriek in Olen betreffen de nieuwe warmtekracht-
koppeling centrale waarvan men voorziet dat deze operationeel zal zijn in de loop van het
eerste kwartaal van 2010. In de germanium fabriek was de belangrijkste investering het
project voor de nieuwe chloratie installatie dat gestart is en een nieuwe filter installatie
voor de reductie oven.

De belangrijkste investeringen in de fabriek in Angleur betreffen investeringen om de
smeltcapaciteit verder uit te breiden (vervanging van de oven en warmteuitwisselaar). In
Vilvoorde waren de investeringen vooral gericht op het verhogen van de veiligheid.

1.2.5. RNANCIELE VASTE ACTIVA

De waarde van de participaties van Umicore in verbonden vennootschappen daalde met
23.217 KEUR, voornamelijk ingevolge de kapitaalvermindering in de Duitse holding
maatschappijen.

De andere financiële vaste activa stegen van 20.610 KEUR in 2008 naar 51.432 KEUR in
2009, hetzij een wijziging van 30.820 KEUR. De belangrijkste elementen hierin zijn de
gedeeltelijke terugname van de waardevermindering op de Nyrstar aandelen, de verkoop van
de participatie in Duksan en de investering in een converteerbare lening uitgegeven door
Nyrstar, waarop ingeschreven werd in juli 2009.
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1.2.6. VOORRADEN

De totale waarde van de voorraden bedroeg 298.047 KEUR eind december 2009, vergeleken
met 257.258 KEUR in 2008, hetzij een stijging van 40.789 KEUR. Deze netto toename wordt
verklaard door het feit dat bepaalde metaalvoorraden intercompany werden aangekocht van
Umicore AG & Co Kg.

1.2.7. VORDERING OP MINDER DAN EEN JAAR

De vorderingen op minder dan één jaar verhoogden van 335.907 KEUR op 31 december 2008
naar 358.370 KEUR eind december 2009, of een toename met 22.363 KEUR, dit hoofdzakelijk
ten gevolge van hogere beleggingen bij Umicore Financial Services en hogere
handelsvorderingen.

1.2.8. GELDBELEGGINGEN

De investeringen in eigen aandelen namen toe van 109.147 KEUR naar 173.035 KEUR: zie pt.
1.2.2. Eigen aandelen.

1.2.9. MILIEU EN PROVISIES VOOR RISICO'S EN LASTEN

Verdere vooruitgang werd geboekt voor wat betreft het voltooien van de sanering van de
historische vervuiling in bepaalde vestigingen in België. De bodemsanering in de onmiddellijke
residentiële omgeving van de Vlaamse sites is voltooid. De saneringswerkzaamheden op de
sites zelf zijn lopende, net zoals de saneringen in de wijde omgeving.

Voor een meer gedetailleerde analyse m.b.t. de objectieven en belangrijkste realisaties
verwijzen wij naar het jaarverslag over de geconsolideerde jaarsrekening.

1.2.10. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

De lange termijn schulden daalden van 1.153.074 KEUR vorig boekjaar naar 868.074 KEUR
op het einde van 2009, hetzij een afname van 235.000 KEUR. Deze vermindering wordt
verklaard door de terugbetaling van bankleningen voor een bedrag van 235.000 KEUR, en de
terugbetaling van leningen aan Umicore Financial Services ter waarde van 50.000 KEUR.

1.2.11 SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

De schulden op ten hoogste één jaar vertonen op 31 december 2009 een toename met
310.590 KEUR ten opzichte van jaareinde 2008.

Het gedeelte van de schulden op meer dan één jaar dat binnen het jaar vervalt daalde met
100.000 KEUR, bedrag dat gecompenseerd wordt door hogere leningen aangegaan bij
Umicore Financial Services.

De handelsschulden stegen met 92.820 KEUR, voornamelijk verklaard door hogere schulden
aan leveranciers voor de business groep Precious Metals Services.

1.3. PERSOfMEEL f sociale balans1)

Meer details zijn beschikbaar in het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.
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2. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er dienen geen gebeurtenissen na balansdatum vermeld te worden die de interpretatie van
de jaarrekening materieel zouden kunnen beïnvloeden.

3. ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De raad van bestuur meldt dat er zich tijdens het boekjaar geen omstandigheden hebben
voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.

4. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

De strategie en politiek i.v.m. onderzoek en ontwikkeling worden bepaald op het niveau van
de groep. Voor een gedetailleerde bespreking van de O&O activiteiten verwijzen wij naar het
jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.

5. BIJKANTOREN

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

6. CONTINUÏTEIT

De vennootschap heeft geen overgedragen verliezen. Artikel 96.6° van het Wetboek van
vennootschappen is niet van toepassing.

7. BEHEERSING VAN RISICO'S. ONZEKERHEDEN EN HET GEBRUIK VAN
FINANCIËLE INSTRUMENTEN

De doelstellingen en het beleid m.b.t. de beheersing van risico's en onzekerheden, alsook het
gebruik van financiële instrumenten zijn geldig voor de hele groep. Deze principes worden
uitvoerig besproken in het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.

8. MARKANTE GEBEURTENISSEN

Umicore bleef haar activiteiten aanpassen aan de huidige wereldwijde economische situatie.
Er werden maatregelen getroffen om de kosten te verminderen. De meeste medewerkers die
werden getroffen door tijdelijke werkloosheid of arbeidsduurvermindering hadden tegen het
einde van het jaar al terug hun normale werkregime opgenomen.

Umicore had in 2008 aangekondigd dat verschillende scenario's bestudeerd werden met
betrekking tot de toekomst van de bladlood-activiteiten in Overpelt. In 2009 werd
overgegaan tot een herstructurering en de verkoop van deze bladlood-activiteiten.

9. BELANGENCONFLICTEN BESTUURDERS
Artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen

Op 28 april 2009 verklaarden de heren Thomas Leysen en Mare Grynberg, voorafgaandelijk
aan de beraadslaging en beslissing van de Raad van Bestuur in verband met de verlenging
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van de uitoefenperiode van de stockoptieplannen zoals mogelijk gemaakt door specifieke
Belgische wetsbepalingen, dat zij een rechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
hadden. Bijgevolg waren de heren Thomas Leysen en Mare Grynberg, overeenkomstig artikel
523 van het Wetboek van vennootschappen niet aanwezig bij de beraadslaging en stemming
door de Raad van Bestuur.

Op 10 februari 2010, voorafgaand aan de bespreking in verband met de toekenning van
aandelenopties 2010, de vergoeding en het pensioenplan van de Chief Executive Officer,
verklaarde Marc Grynberg dat hij hierin een rechtstreeks vermogensrechtelijk belang had. In
overeenstemming met artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, verliet Mare
Grynberg de vergadering, was hij niet aanwezig tijdens de bespreking van deze beslissing
door de raad van bestuur en nam hij evenmin deel aan de stemming.

De beslissingen betreffende de stockoptieplannen zullen de volgende vermogensrechtelijke
gevolgen hebben: ofwel, in het geval dat de vennootschap beslist de aandelen die ze
momenteel in portefeuille heeft, te behouden, de kosten met betrekking tot de financiering
en opportuniteitderving naar aanleiding van het aanhouden van deze aandelen tot de
uitoefening van de opties (desgevallend na uitstel/verlenging van de uitoefentermijn zoals
mogelijk gemaakt onder Belgisch recht), ofwel, ingeval de vennootschap op een latere datum
beslist om deze aandelen te verkopen, het verschil op datum van uitoefening van de opties
(desgevallend na uitstel/verlenging op basis van de mogelijkheid geboden onder Belgisch
recht), tussen de uitoefenprijs van de opties en de marktwaarde van de aandelen die
Umicore op die dag zou moeten aankopen.

10. COMMISSARIS

Wereldwijd bedroeg de vergoeding voor de commissaris van Umicore en de verbonden
vennootschappen 2.250 KEUR, inclusief een bedrag van 1.957 KEUR voor de statutaire
auditopdrachten (waarvan 476 KEUR voor de audit van de moedermaatschappij) en 293
KEUR voor niet statutaire auditdiensten, inclusief audit gerelateerde en andere
attestatiediensten (73 KEUR), belasting gerelateerde diensten (114 KEUR) en andere niet-
audit gerelateerde diensten (106 KEUR)

Het mandaat van de commissaris eindigt na afloop van de gewone algemene
aandeelhoudersvergadering van 2011.

11. KWIJTING

Wij verzoeken u, in overeenstemming met de bepalingen van de wet en de statuten, om aan
de bestuurders en de commissaris kwijting te verlenen voor het in het boekjaar 2009
uitgeoefende mandaat.

De raad van bestuur
Brussel, 30 maart 2010.
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