
Umicore is marktleider in materiaaltechnologie
en recyclage van edele metalen

Umicore in cijfers

Uitsplitsing van de inkomsten 2017 (metaal 
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Profiel
Umicore is een wereldwijde groep  
gespecialiseerd in materiaaltechnologie  
en de recyclage van edele metalen.  
Het bedrijf legt zich toe op toepassings-
gebieden waarin zijn knowhow in 
materiaalkunde, chemie en metallurgie 
wordt erkend. Het richt zich op drie 
activiteiten: Catalysis, Energy &  
Surface Technologies en Recycling.

Resultaten in 2017
Umicore presteerde uitstekend in 2017, in het 
bijzonder dankzij de sterke groei in het segment 
Energy & Surface Technologies, dat profiteerde 
van de grote vraag en de opstart van nieuwe 
productiecapaciteit voor kathodematerialen.

De omzet en recurrente EBIT voor voortgezette 
activiteiten stegen met respectievelijk 16%  
en 24%.

Het bedrijfsresultaat, inclusief dat van de 
stopgezette activiteiten, groeide met 9% en  
de recurrente EBIT steeg met 17%. Het 
recurrente nettoresultaat (deel van de groep) 
steeg met 15%. 

De financiële nettoschuld steeg tot 840 miljoen euro, 
grotendeels veroorzaakt door de kapitaalinveste-
ringen en de netto-uitgaven voor werkkapitaal, 
alsook door de overnames in Automotive  
Catalysts en Cobalt & Specialty Materials.

In 2017 werd aanzienlijke vooruitgang geboekt  
bij de reorganisatie van de groep: 
•  Voltooiing van de in 2015 aangekondigde 

herschikking van de portefeuille met de 
desinvesteringen van Building Products, 
de Thin Film Products activiteiten voor 
grote oppervlaktecoatings en de Europese 
activiteiten van Technical Materials;

•  Selectieve overnames ter versterking van 
de positionering in Catalysis en Cobalt & 
Specialty Materials.

Op 8 februari 2018 lanceerde Umicore een 
kapitaalverhoging van 892 miljoen euro 
aan nieuwe gewone aandelen via een 
accelerated bookbuild. De opbrengsten zullen 
worden aangewend voor de financiering van 
groei-investeringen, met in het bijzonder in 
kathodematerialen, en zullen meer financiële 
flexibiliteit bieden om mogelijke overnames en 
samenwerkingen na te streven die Umicore’s 
aanbod aan schone mobiliteitsmaterialen en 
recyclage verder zullen versterken.
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Voornaamste financiële gegevens
2017 2016 2015  

Vereenvoudigde  
resultatenrekening  
(in miljoen euro)

Omzet (1) 12.277 11.086 10.442

Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 2.916 2.668 2.629

Recurrente EBITDA 599 527 505

Recurrente EBIT 410 351 330

Recurrent nettoresultaat 
(deel van de groep) 267 233 246

(1)  Inclusief de eliminatie van transacties tussen voortgezette en 
stopgezette activiteiten

Vereenvoudigde balans
(in miljoen euro)

Eigen vermogen (deel van de groep) 1.803 1.829 1.699

Deelnemingen die geen controle geven 60 58 53

Financiële nettoschuld 840 296 321

Schuldratio (%) 45 16 18

Gemiddelde fin. schuld/EBITDA (x) 0,9 0,6 0,6
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Totaal aandeelhoudersrendement 
op jaarbasis (%)

1 jaar 3 jaar 5 jaar

Umicore 49,3 36,7 16,7

STOXX Europe 600 Chemicals 13,7 9,3 10,2

Investeringsthesis
Umicore beschikt over een businessmodel dat gericht 
is op schone technologieën die profiteren van gunstige 
langetermijntrends, met in het bijzonder activiteiten 
op het gebied van autokatalysatoren, batterijen voor 
elektrische auto’s en recyclage van edele metalen.

Op deze terreinen bekleedt Umicore een leidende 
positie in de wereld, samen met gedegen  
knowhow, hoogwaardige productiemiddelen  
en een getalenteerd managementteam.

Marktgegevens en gegevens 
betreffende de deelneming van GBL
Beursgegevens (1) 2017 2016 2015

Aantal uitgegeven aandelen (in duizenden) 224.000 224.000 224.000

Beurskapitalisatie (in miljoen euro) 8.838 6.065 4.330

Laatste beurskoers (in euro/aandeel) 39,46 27,08 19,34

Recurrent nettoresultaat (in euro/aandeel) 1,22 1,07 1,14

Verwaterd nettoresultaat (in euro/aandeel) 0,96 0,60 0,78

Dividend (in euro/aandeel) 0,70 (2) 0,65 0,60

Investering van GBL 2017 2016 2015

Deelneming in kapitaal (in %) 17,0 17,0 16,6

Deelneming in stemrechten (in %) 17,0 17,0 16,6

Beurswaarde van de deelneming (in miljoen euro) 1.503 1.032 720 

Door GBL geïnde dividenden (in miljoen euro) 26 25 15

Vertegenwoordigers in de statutaire organen 2 2 1

(1) Pro-forma cijfers, aangepast voor de Umicore-aandelensplitsing in oktober 2017
(2) Onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Vergadering

Deel van Umicore  
in de nettodividenden  

geïnd door GBL

Deel van Umicore  
in de portefeuille van GBL

Kapitaal 
aangehouden door GBL
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