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Resultaten eerste halfjaar 2018
• De inkomsten (metaal niet inbegrepen) bedroegen  

1.684 miljoen euro, een stijging van 16% of 23% zonder stopgezette 

activiteiten. De groei was voornamelijk gedreven door de toenemende 

vraag naar Umicore’s kathodematerialen gebruikt in herlaadbare 

batterijen voor transporttoepassingen. 

• De recurrente EBITDA bedroeg 364 miljoen euro, een stijging van 23% 

in vergelijking met vorig jaar, of 26% zonder stopgezette activiteiten.

• De recurrente EBIT bedroeg 261 miljoen euro (+ 28% of + 34% zonder 

stopgezette activiteiten), met groei in alle activiteiten:

 - Catalysis: + 7%

 - Energy & Surface Technologies: + 97%

 -  Recycling: + 13% (exclusief de impact van de verkoop van de 

Europese activiteiten van Technical Materials in januari 2018)

• De recurrent nettoresultaat (deel van de groep) bedroeg  

163 miljoen euro (+ 22% of + 28% zonder stopgezette activiteiten).

• Op 30 juni 2018 bedroeg de netto financiële schuld 429 miljoen euro, 

een daling ten opzichte van 840 miljoen euro aan het begin van het jaar, 

dankzij de 881 miljoen euro netto-opbrengst van de kapitaalverhoging 

in februari en de kasstromen van deze periode. Het eigen vermogen van 

de groep bedroeg 2.573 miljoen euro op 30 juni 2018, resulterend in een 

nettoschuldgraad (1) van 14%.

• De investeringsuitgaven bedroegen 198 miljoen euro, met de activiteit 

Energy & Surface Technologies die goed was voor bijna 70% van 

het bedrag, wegens lopende investeringsprogrammas om de 

productiecapaciteit in kathodematerialen to verhogen.

• Op 8 februari 2018 heeft Umicore 892 miljoen euro nieuw kapitaal 

aangetrokken door uitgifte van 10% nieuwe gewone aandelen door 

middel van een accelerated bookbuild proces.

Kerncijfers
(in miljoen EUR) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017

Omzet (2) 6.354 12.277 6.469

Inkomsten (metaal niet inbegrepen) 1.684 2.916 1.454

Recurrente EBITDA 364 599 296

Recurrente EBIT 261 410 204

Recurrent nettoresultaat (deel van de groep) 163 267 134

Financiële nettoschuld 429 840 556

(1) Nettoschuld / (nettoschuld + eigen vermogen) 
(2) Inclusief de eliminatie van transacties tussen voortgezette en stopgezette activiteiten

GBL gegevens op 30 juni 2018  
 
Kapitaal gehouden door GBL (%) .......................................................................................................................................................16,93

Waarde van de deelneming (in miljoen euro)  ............................................................................................................................. 2.051 

Stemrechten (%)  ................................................................................................................................................................................................16,93

Aandeel in de portefeuille van GBL (%)  .......................................................................................................................................10,69
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