
    
 

Umicore kondigt wijzigingen in haar directiecomité aan    
 

Stephan Csoma, Executive Vice-President Recycling, heeft besloten om op 31 maart 2021 
met pensioen te gaan na een lange en succesvolle carrière binnen Umicore die verschillende 
bedrijfs- en regionale verantwoordelijkheden omvatte. Stephan vervoegde Umicore in 1992 en 
richtte Umicore’s eerste industriële activiteit in China op. Voordat hij het directiecomité vervoegde 
in 2012, leidde hij de business unit Zinc Chemicals, Umicore’s activiteiten in Brazilië en 
Government Affairs. Als Executive Vice-President heeft Stephan de succesvolle afsplitsing van 
Zinc Chemicals, Building Products en Technical Materials opgevolgd, aangezien Umicore haar 
focus op schone mobiliteit en recyclage versterkte. In de voorbije jaren heeft Stephan de 
Recycling business group van Umicore naar een nieuw prestatieniveau gebracht. 

Denis Goffaux is aangesteld om Stephan op te volgen als Executive Vice-President Recycling 
vanaf 1 april 2021. Denis vervoegde Umicore in 1995 en heeft Umicore’s eerste plant voor 
kathodematerialen in Cheonan, South Korea, in 2000 opgericht.  Hij vervulde functies in business 
en country management in China en Japan en vervoegde het directiecomité in 2010 als Chief 
Technology Officer. In deze hoedanigheid heeft Denis Umicore’s technologische 
innovatiecapaciteiten en een routekaart ontwikkeld in overeenstemming met de strategische 
ambities van de Groep. Tussen 2015 en 2018 combineerde hij zijn rol als CTO met het 
leiderschap over de business unit Precious Metals Refining. Sinds 2018, is Denis 
verantwoordelijk voor Umicore’s activiteiten in Rechargeable Battery Materials en heeft hij de 
positie van Umicore in de zeer competitieve omgeving van batterijmaterialen versterkt. Denis 
heeft de unieke combinatie van technologische achtergrond en internationale bedrijfservaring, 
inclusief in de business unit Precious Metals Refining, hetgeen een sleutelrol zal spelen bij het 

aanpakken van de kansen en uitdagingen van de Recycling business group op lange termijn. 

Ralph Kiessling werd benoemd tot opvolger van Denis als Executive Vice-President Energy & 
Surface Technologies met ingang op 1 maart, 2021. Ralph vervoegde Degussa in 1995 en 
Umicore in 2003 bij de overname van PMG. Hij vervulde eerder opeenvolgende 
managementfuncties in financiën, productie, procestechnologie en bouwkunde voor de business 
group Catalysis in Europa en Azië. Ralph werd lid van het directiecomité begin 2019 als 
Executive Vice-President Catalysis en startte met het aanpassen van de Automotive Catalyst 
activiteiten aan een nieuwe marktrealiteit met een lagere vraag naar brandstofmotoren. Ralph 
overzag ook de succesvolle ontwikkeling van Umicore’s activiteiten in brandstofcellen en 
stationaire katalysatoren. Zijn uitgebreide expertise in de auto-industrie, in combinatie met een 
sterke focus op technologisch en kostenleiderschap, zullen cruciaal zijn bij de verdere opschaling 
van Umicore’s Rechargeable Battery Materials business. 

Bart Sap werd benoemd tot opvolger van Ralph als Executive Vice-President Catalysis met 
ingang op 1 maart, 2021. Bart is 42, heeft de Belgische nationaliteit en behaalde een Master in 
Handelswetenschappen aan de Vlekho in Brussel, België met specialisaties in Boekhouding en 
Belasting. Hij vervoegde Umicore in 2004 als controller voor Cobalt & Specialty Materials en, na 
opeenvolgende missies in Korea en België in financiën, grondstoffenbevoorrading, 
bedrijfsontwikkeling en raffinage-activiteiten, werd hij benoemd tot Senior Vice-President voor 
‘Cobalt & Specialty Materials and Supply’ begin 2020. Bart’s strategisch en commercieel inzicht, 
in combinatie met zijn operationele ervaring en financiële achtergrond, zullen cruciaal zijn voor de 
volgende ontwikkelingsfasen van de business group Catalysis. Zijn diepgaande kennis van de 
waardeketen in batterijmaterialen en het concurrentiële landschap zullen ook een belangrijke 
aanwinst voor het directiecomité zijn. 

De overige posities in het directiecomité van Marc Grynberg (CEO), Filip Platteeuw (CFO), 
Géraldine Nolens (Chief Counsel) en An Steegen (CTO) blijven ongewijzigd. 

http://www.umicore.com/


Marc Grynberg: “Hoewel ik uiteraard het vertrek van Stephan betreur, respecteer ik zijn beslissing 
en ben ik dankbaar voor zijn onschatbare bijdrage aan Umicore’s groeiverhaal de laatste 28 jaar. 
Het was aangenaam om nauw met hem samen te werken en zijn scherpe inzichten te benutten. 
Ik wil dan ook mijn oprechte dankbaarheid uitdrukken en wens hem het allerbeste in het volgende 
hoofdstuk in zijn leven.” 

“Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat het directiecomité in haar nieuwe opstelling zeer goed 
voorbereid is om Umicore’s groei-ambities waar te maken en de uitdagingen in onze activiteiten 
aan te gaan. Ik kijk er erg naar uit om Bart te verwelkomen en ons uitdagend groeiverhaal verder 
te zetten samen met mijn andere collega’s van het directiecomité en alle personeelsleden van 
Umicore.” 
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Umicore profiel 

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op 
toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een 
verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & 
Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende 
marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe 
technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven. 

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O 
inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De 
allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de 
ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in 

overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’. 

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot 
O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar 
internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2020 
inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 1,6 miljard (omzet van € 10,0 miljard) en stelt iets meer 

dan 10.900 mensen in dienst. 
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