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Doskonałe wyniki w sektorze Recyklingu równoważą wpływ COVID-19 w sektorach: 

Katalizy, Technologii Energetycznych i Powierzchniowych 

W obliczu poważnych zakłóceń społecznych i biznesowych spowodowanych pandemią COVID-19 Umicore 
wykazał się odpornością na ekstremalne wstrząsy i komplementarnością swojej działalności biznesowej. W 
pierwszej połowie 2020 roku Umicore osiągnął wyniki finansowe zasadniczo zbliżone do wyników z tego 
samego okresu w 2019 roku, notując bardzo dobre wyniki w sektorze Recyklingu i niwelując tym samym wpływ 
spowolnienia w branży motoryzacyjnej na wyniki w sektorach: Katalizy, Technologii Energetycznych i 
Powierzchniowych.  

Przychody Umicore za pierwsze 6 miesięcy wyniosły 1,6 mld EUR (-4% rok do roku), a Skorygowany Zysk 
operacyjny (EBIT)1 wyniósł 243 mln EUR, co oznacza wzrost o 1% w porównaniu z pierwszą połową 2019 r. 
Skorygowany EBITDA wzrósł o 5% do 376 mln EUR. 

 

Spadek przychodów odnotowano w dziedzinie Katalizy, choć był on mniejszy aniżeli 

ogólny spadek na światowym rynku samochodowym ze względu na lepsze wyniki 

osiągnięte przez Umicore w Chinach. Z powodu przestojów linii montażowych 

producentów samochodów Umicore musiał na kilka tygodni wstrzymać produkcję w 

większości fabryk katalizatorów samochodowych, co miało poważny wpływ na 

osiągnięte zyski.  

Na przychody w dziedzinie Technologii Energetycznych i Powierzchniowych miało 

wpływ skurczenie się globalnego rynku pojazdów elektrycznych, a także niższy 

poziom aktywności na innych kluczowych rynkach końcowych. Spadek przychodów 

i wolumenu, w połączeniu z wyższymi kosztami stałymi związanymi z ostatnimi i 

trwającymi programami rozwojowymi, skutkował istotnym negatywnym efektem 

dźwigni operacyjnej. 

Recykling odnotował dobre wyniki odzwierciedlające zwiększoną aktywność, 

wyższe ceny metali i korzystne warunki handlowe. Dodatkowo Rafineria Metali 

Szlachetnych skorzystała ze sprzyjającego środowiska dostaw i większej 

dostępności huty Hoboken w porównaniu z pierwszą połową 2019 r., kiedy to huta 

przeszła przedłużony planowany przestój konserwacyjny trwający 7 tygodni. 

Natychmiastowa reakcja Umicore na kryzys COVID-19 

Dbanie o zdrowie naszych ludzi i zapewnienie im bezpiecznych warunków pracy   

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 Umicore wprowadził rygorystyczne środki higieny oraz inne środki 

zapobiegawcze w swoich zakładach na całym świecie, a dedykowana grupa zadaniowa nadal monitoruje 

wdrażane działania na całym świecie, koncentrując się na ochronie zdrowia pracowników. 

 
1 Aby dostosować się do wytycznych Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących Alternatywnych 

Mierników Wyników (tak zwanych APM), Umicore zmienia tłumaczenie sformułowania „powtarzające się” na 
„skorygowane” oraz „jednorazowe” na „korekty”. Definicje odnoszące do APM pozostają niezmienione i można się z nimi 
zapoznać pod adresem https://www.umicore.com/en/investors/financialdata/glossary/. Na przykład cykliczny EBIT jest 
odtąd nazywany „skorygowanym EBIT”, a jednorazowy EBIT jest odtąd zwany jako ,,EBIT po korekcie”. 

 

https://www.umicore.com/en/investors/financialdata/glossary/
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Optymalizacja kosztów 

Na początku pandemii podjęto szereg działań w celu obniżenia kosztów, optymalizacji kapitału obrotowego i 

opóźnienia niektórych inwestycji. Umicore szybko dostosowywał swoje moce produkcyjne tam, gdzie było to 

niezbędne i wysyłał na urlop część swojej załogi tam, gdzie można było to zrobić. W międzyczasie wszystkie 

zakłady produkcyjne wznowiły działalność, a większość wysłanych na urlop pracowników wróciła do pracy. 

Rada Nadzorcza Umicore zdecydowała także o obniżeniu dywidendy za 2019 r. do 0,375 EUR za akcję, w 

przeciwieństwie do pierwotnej propozycji 0,75 EUR za akcję. Szybkie i konsekwentne wdrożenie tych środków, 

w połączeniu z dużymi przepływami pieniężnymi w sektorze Recyklingu, pozwoliło Umicore wygenerować 

wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 108 mln EUR - znacznie więcej w 

porównaniu z poprzednimi latami, pomimo obniżonego poziomu aktywności.    

Długoterminowa reakcja Umicore na kryzys COVID-19 

Dalsze wzmacnianie struktury i płynności finansowej  

W tym okresie Umicore jeszcze bardziej wzmocnił i zdywersyfikował swoją strukturę finansową, emitując 

obligacje zamienne na kwotę 500 mln EUR z terminem wykupu w 2025 r. oraz zawierając 8-letnią umowę 

pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 125 mln EUR. Umicore ma wystarczającą płynność 

finansową z 1,2 mld EUR w gotówce i ekwiwalentach w bilansie na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz około 1 

mld EUR dodatkowych niewykorzystanych linii kredytowych z głównych banków partnerskich. Jego 

długoterminowy profil zadłużenia nie ma istotnych terminów zapadalności przed 2023 r.  

Ponowna ocena operacji i wartości aktywów 

Ze względu na nieprzewidziane zakłócenia spowodowane przez COVID-19 na kilku swoich kluczowych 

rynkach końcowych, Umicore ponownie ocenia swoją działalność produkcyjną, jak również wartość bilansową 

niektórych aktywów. W ramach tej oceny Umicore zdecydował się skonsolidować działalność w zakresie 

produkcji katalizatorów samochodowych w Ameryce Północnej w Burlington w Kanadzie oraz zaprzestać 

produkcji katalizatorów samochodowych w Tulsie w Stanach Zjednoczonych. Umicore odnotował także utratę 

wartości niektórych ze swoich aktywów materialnych i niematerialnych. W związku z tym, że Umicore w 

dalszym ciągu dokonuje oceny operacji i monitoruje wartość niektórych aktywów, w drugiej połowie roku mogą 

być konieczne dodatkowe korekty gotówkowe i bezgotówkowe o podobnej lub nieco większej wielkości niż te 

zaksięgowane w pierwszej połowie roku.2 
  

 

 

 

 

niki wzrostu w elektrycznym transporcie i w recyklingu 

Pandemia COVID-19 spowodowała bezprecedensowy i nagły wstrząs dla przemysłu motoryzacyjnego i 
globalnej gospodarki na całym świecie. Pomimo krótkoterminowych wyzwań i ograniczonej możliwości 
przewidywania momentu ożywienia rynku, długoterminowe czynniki wspierające strategię wzrostu Umicore 
pozostają nienaruszone. 

Podczas gdy światowy rynek pojazdów elektrycznych stoi w obliczu poważnych krótkoterminowych trudności, 
średniookresowe perspektywy elektryfikacji pozostają bardzo obiecujące. Obecny kryzys nie zmienia 
światowych potrzeb związanych z podążaniem bardziej zrównoważoną ścieżką, o czym świadczą różne 
bodźce rządowe promujące elektryczny transport i zielone inicjatywy, w szczególności w Chinach i w Europie. 
Umicore, ze swoim szerokim portfolio technologii materiałowych i śladem produkcyjnym, może odegrać 
kluczową rolę w umożliwieniu procesu przejścia na zeroemisyjną mobilność.  

 

 
2 Wolne przepływy pieniężne z operacji = przepływy pieniężne wygenerowane z operacji - wydatki inwestycyjne - skapitalizowane wydatki na rozwój.  

Uwaga: wszystkie wskazane porównania odnoszą się do pierwszej połowy 2019 r., chyba że wyraźnie wskazano inaczej. 

Przepływy pieniężne z operacji w wysokości 275 mln EUR (308 

mln EUR w pierwszej połowie 2019 r.), w tym wzrost 

zapotrzebowania na kapitał obrotowy o 72 mln EUR wynikający 

z wyższych cen metali szlachetnych i PGM; wolne przepływy 

pieniężne z działalności operacyjnej2 w wysokości 108 mln EUR 

(50 mln EUR w pierwszej połowie 2019 r.) 

Plany wydatków inwestycyjnych zostały skorygowane na początku 

pandemii, a wydatki inwestycyjne wyniosły 152 mln EUR (241 mln 

EUR w pierwszej połowie 2019 r.) 

Dług netto wyniósł 1349 mln EUR, w porównaniu z 1443 mln EUR 

na koniec 2019 r. Odpowiada to korekcie długu netto / LTM. 

Wskaźnik EBITDA 1,75x  

Rada Nadzorcza zdecydowała o wypłacie 25 sierpnia zaliczki na 

poczet dywidendy w wysokości 0,25 EUR na akcję. 

Przychody w wysokości 1,6 mld euro (-4%)  

Skorygowany EBITDA w wysokości 376 mln EUR (+5%) 

Skorygowany Zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 243 
mln EUR (+1%) 

Korekty EBIT w wysokości - 72 mln EUR, obejmujące 
głównie utratę wartości i obciążenia restrukturyzacyjne 

Rentowność zainwestowanego kapitału (ROCE) na 
poziomie 10,9% (w porównaniu do 12,3% w pierwszej 
połowie 2019) 

Skorygowany zysk netto (udział Grupy) w wysokości 148 
mln EUR (-2%) i skorygowany zysk za akcję w wysokości 
0,62 EUR (-2%)  

KLUCZOWE 

DANE 
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Nienaruszone czynniki wzrostu w ekologicznym transporcie i recyklingu 

Pandemia COVID-19 spowodowała bezprecedensowy i nagły wstrząs dla przemysłu motoryzacyjnego i 
globalnej gospodarki na całym świecie. Pomimo krótkoterminowych wyzwań i ograniczonej możliwości 
przewidywania momentu ożywienia rynku, długoterminowe czynniki wspierające strategię wzrostu Umicore 
pozostają nienaruszone. 

Podczas gdy światowy rynek pojazdów elektrycznych stoi w obliczu poważnych krótkoterminowych trudności, 
średniookresowe perspektywy elektryfikacji pozostają bardzo obiecujące. Obecny kryzys nie zmienia 
światowych potrzeb związanych z podążaniem bardziej zrównoważoną ścieżką, o czym świadczą różne 
bodźce rządowe promujące elektromobilność i inicjatywy ekologiczne, w szczególności w Chinach i w Europie. 
Umicore, ze swoim szerokim portfolio technologii materiałowych i potencjałem produkcyjnym, może odegrać 
kluczową rolę w umożliwieniu procesu przejścia na bezemisyjną mobilność.  

Co więcej, zaostrzenie norm emisji jest nadal częścią agendy w kluczowych regionach, co potwierdza potrzebę 
rozwoju bardziej złożonych technologii katalizatorów samochodowych. 

Wreszcie, model biznesowy Umicore oparty na zamkniętej pętli jest bardzo potrzebną odpowiedzią na 
zjawisko niedoboru zasobów i podążanie drogą w kierunku gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu. 

Dzięki portfolio uzupełniających się działań, ostrożnemu zarządzaniu płynnością i zdyscyplinowanym 
podejściu do inwestycji, Umicore jest dobrze przygotowany do utrzymania swojego strategicznego kursu i 
wyjścia z obecnego kryzysu jako silniejszy. 

 

Perspektywy 

Biorąc pod uwagę obecną ewolucję pandemii oraz niepewność, jaką stwarza ona na kluczowych rynkach 
końcowych Umicore, niemożliwe jest przedstawienie wiarygodnych ilościowych prognoz na 2020 rok. Pomimo 
bardzo ograniczonej możliwości przewidywań tego, co wydarzy się na rynku, Umicore nadal oczekuje, że 
skorygowany Zysk operacyjny (EBIT) za cały rok będzie poniżej poziomów osiągniętych w 2019 r. przy 
skorygowanym EBIT w sektorach: Katalizy, Technologii Energetycznych i Powierzchniowych znacznie poniżej 
poziomów z 2019 r. oraz skorygowanym EBIT w sektorze Recyklingu znacznie powyżej poziomów z 2019 r. 

Opierając się na rozwoju rynku w pierwszej połowie roku i ostatnich trendach, Umicore nadal oczekuje, że 
światowa produkcja samochodów spadnie w tym roku o około 25%. W tym scenariuszu przychody i 
skorygowany EBIT w sektorze Katalizy w drugiej połowie roku byłyby znacznie wyższe niż w pierwszej połowie. 
Niemniej jednak utrzymująca się niepewność spowodowana pandemią i słabe zaufanie konsumentów 
uniemożliwiają przewidywanie zmian zachodzących na rynku. 

W sektorze Technologii Energetycznych i Powierzchniowych Umicore oczekuje, że korekty dotyczące 
zapasów w łańcuchu dostaw baterii akumulatorowych w drugiej połowie roku zaostrzą wpływ słabych 
warunków handlowych w jednostkach biznesowych. Skorygowany zysk operacyjny w drugiej połowie roku 
prawdopodobnie będzie zatem poniżej poziomów z pierwszej połowy. 

W sektorze Recyklingu wyniki z pierwszej połowy tego roku nie powinny być ekstrapolowane na drugą połowę, 
w czasie gdy huta Hoboken przechodzi planowany 4-tygodniowy przestój konserwacyjny i odczuwa skutki 
sezonowości w innych branżach. 
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„Pomimo negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla społeczeństwa i przemysłu, Umicore wykazał się 
dużą odpornością i osiągnął dobre wyniki w pierwszej połowie 2020 roku, pokazując komplementarność naszej 
działalności i wykazując się zręcznością oraz determinacją naszych pracowników. Chciałbym wyrazić moją 
ogromną wdzięczność dla wszystkich tych, którzy walczyli z pandemią na froncie, jak również dla wszystkich 
pracowników Umicore, którzy dostosowali się do bardzo trudnych warunków w celu zapewnienia możliwie 
najlepszej ciągłości biznesowej. Umicore zapewnił pracownikom zdrowe i bezpieczne warunki pracy oraz 
ochronę kondycji finansowej przedsiębiorstwa poprzez oszczędność kosztów, ponowną ocenę naszej 
działalności i zwiększenie płynności finansowej. Nasze długoterminowe czynniki strategiczne pozostają 
nienaruszone i jestem przekonany, że wrócimy do wzrostu ekologicznego transportu i recyklingu w miarę 
wychodzenia z pandemii." 
 

Marc Grynberg, 
CEO Umicore 
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