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▪ Impact van zodra het virus in China 
opdook

▪ Aangepaste governance

▪ Comex om de 8 dagen 

▪ Oprichting van 3 specifieke cellen 

▪︎ 2

Flexibele aanpak van de coronacrisis



▪︎ 3

2020: Intacte financiële 
resultaten

▪ Omzet van meer dan een miljard €

▪ Positief bedrijfsresultaat

▪ Versterkte cashflow

Veerkracht 
&

Diversiteit van

de activiteiten
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De opleving start nu!



Belgische verankering 
Beperkte crisisimpact

▪ 1.635 medewerkers in België

Oostende
Antwerpen

Willebroek

Brussel

Manage

Namur

Sprimont

Aubange

Loncin

Seraing



Enkele doorbraken 
van 2020...
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WaterstofWindenergie

EnergieopslagZonnewarmte

John Cockerill: hoofdrolspeler in de 
energieomschakeling
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HRSG



Waterstof 
Eerste grootschalige projecten

8

Project HaYrport
100% schone 

ecomobiliteit

Project

COLOMBUS 

Partnership met 

Engie en 

Carmeuse

Hydrogenizing 

Barcelona 

Initiative

Bestelling van

25 MW 

elektrolysatoren 

voor Taiwan 
(halfgeleiderindustrie)
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Luik: Modernisering van 

het waternet

Modernisering van de 

RWZI van Brussel-

Zuid

MEDIX®: 1e contract 

Verlenging van het Renovatie- en 

Standaardisatiecontract voor de 

Productie-Installaties (RSIP) met de 

SWDE voor 4 jaar.

Doorbraken in de behandeling van water en 
vaste afvalstoffen



Defensie
Diversificatie ingezet
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▪ Opmerkelijke doorbraken in de activiteiten voor de Belgische, Franse en 
Indonesische strijdkrachten en in de simulatie

Frankrijk:

simulatiecontract Serket

België: 

Onderhoud DF90
Indonesië: 

Combat boat



Duurzaam produceren
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Tata 

Steel

SARA

&

Eagle 

Eye 

Coating



Ontwikkeling in Afrika
Grote commerciële successen in Ivoorkust
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▪ Groot infrastructuurcontract in uitvoering:
▪ 15 bruggen 

▪ 4 verkeerswisselaars

▪ Nieuw contract voor waterinfrastructuren 



Een steeds groenere mobiliteit, wereldwijd
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Industrya
Succesvolle 1e projectoproep
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▪ 72 kandidaturen

▪ Selectiecomité 2*/maand

▪ Start van de pitches van de 

voorgeselecteerde start-ups op 15/03

▪ Investeringscomité in juni 2021



BESLUIT

▪︎ 15

▪ We zijn sterker uit 2020 gekomen

▪ dankzij een verstevigde strategie die perfect geschikt blijkt voor de post-
coronawereld

▪ met de capaciteit om een rendabele groei voort te zetten

▪ gedreven door dezelfde ambitie om de hedendaagse noden te beantwoorden



#WeareJohnCockerill

BEDANKT

John Cockerill (Headquarters)

Avenue Greiner 1

4100 Seraing

Belgium

T. +32 4 330 2444

F. +32 4 330 2582

welcome@johncockerill.com

johncockerill.com



BACK UP SLIDES



▪ Frequentiegraad van 2,03% (verbetering met 11%)

▪ Ernstgraad van 0,072 (verbetering met 22%)

Uitstekende veiligheidsprestaties
Fg en Eg fors beter
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▪ Decennialange ervaring op het gebied van elektrolyse en 

waterstof, net als met drukuitrustingen en 

gasbehandelingsinstallaties

▪ Meer dan 1.000 referenties in +30 landen in vele, 

uiteenlopende industriebranches (chemie / glasindustrie / 

staalindustrie / elektriciteitscentrales enz.)

▪ De grootste elektrolysatoren op de markt: 7,5MW per unit

▪ Een fabricatiecapaciteit in hartje China (capaciteit van 

350MW) en in aanbouw in Europa (100MW fase 1 in 

2022)

▪ Focus op de zeer grootschalige productie met 

oplossingen van 100MW en 1GW

▪ Uitrustingen en projecten rond mobiliteitsstations en 

brandstofbevoorrading

Waterstof
Positionering


