Brussel, 24 april 2012 om 7.30 uur

HET NIEUWE SOLVAY BOUWEN: EEN WAARDESCHEPPENDE TRANSFORMATIE
Strategie waarmee REBITDA van 3 miljard euro in 2016 kan worden bereikt
Zeven maanden na de acquisitie van Rhodia, stelt Solvay vandaag tijdens zijn Capital Markets Day in Londen zijn
strategische visie gericht op waardecreatie en zijn winstambitie voor 2016 voor. De transformatie die is gestoeld op
operationele uitmuntendheid en de vooruitgang van de integratie, maakt het voor de uitgebreide onderneming
mogelijk haar leiderschapsposities te versterken en haar winstgevendegroeistrategie uit te voeren.
“Na een grondige analyse van elk element van onze portfolio hebben we een heldere strategische visie uitgewerkt
voor de verschillende activiteiten in het licht van hun intrinsieke krachten, hun positionering en marktendynamiek,”
zegt Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay vanaf 11 mei 2012.
Activiteiten zoals Specialty Polymers, Consumer Chemicals en Advanced Materials, goed voor bijna de helft van de
Solvay's REBITDA in 2011, worden de groeimotoren van de nieuwe Groep. Hun strategische doel is
expansieopportuniteiten te grijpen en een tweecijfergroei te halen. Voor veerkrachtige activiteiten zoals Essential
Chemicals en Acetow & Eco Services, en de activiteiten die gevoeliger zijn voor de economische cycli zoals Vinyls,
Polyamide en Special Chemicals, ligt de focus op een duurzame cashgeneratie en een verbetering van de
positionering die Solvay meer strategische flexibiliteit geeft.
“Onze ambitie is een sterke leider te bouwen die deelneemt aan de vernieuwing van de globale chemie-industrie. We
willen een model in duurzame chemie bouwen, dat waarde creëert voor al onze belanghebbenden,” voegt JeanPierre Clamadieu eraan toe. “De uitvoering van onze strategie zal vooral worden gedreven door operationele
uitmuntendheid en groei door innovatie, capaciteitsuitbreidingen in snelgroeiende regio's en waardecreërende en
goed afgelijnde acquisities. De combinatie van de sterke basiskenmerken van de Groep en de lopende transformatie
moet het mogelijk maken een recurrente EBITDA te genereren van 3 miljard euro in 2016 bij gelijke
consolidatiekring.”
Operationele uitmuntendheid op alle vlakken -inkoop, administratie, productie, marketing, verkoop- zal de ambitie
van de Groep ondersteunen en zou in 2014 een kostenefficiëntie in inkoop en administratie moeten opleveren voor
een totaal van 400 miljoen EUR vergeleken met de kosten in 2010 (120 miljoen EUR besparingen van het Horizonprogramma inbegrepen). Ze omvatten besparingen op inkoop en logistiek voor 250 miljoen EUR en besparingen als
gevolg van interne efficiëntieverbeteringen door een gestroomlijnde organisatie voor 150 miljoen EUR. Hiernaast
werken teams binnen Solvay aan actieplannen om de competitiviteit van de sites te verbeteren en de
kapitaalintensiteit van de activiteiten te verminderen. Uitmuntendheid in marketing en verkoop zal vooral komen uit
prijszettingvermogen en door verkoopssynergie.
Met 12 grote O&O-centra wereldwijd, 1.700 onderzoekers en een netto-investering van 218 miljoen EUR in 2011,
zijn Solvay's innovatiecapaciteiten volledig afgestemd op de megatrends die de chemie-industrie doen groeien, zoals
klimaatverandering, schaarste aan hulpbronnen, toenemend verbruik in snelgroeiende landen en hogere
verwachtingen voor gezondheid en welzijn.
Zijn gezonde financiële structuur biedt de Groep de soepelheid om afgelijnde acquisitieopportuniteiten te grijpen. Ze
zullen dienen om Solvay's leiderschapsposities in aantrekkelijke zakensegmenten en regio's te versterken.
“Al onze teams in de wereld engageren zich sterk voor de transformatie van de Groep. Hun kunde en enthousiasme
geven me vertrouwen in ons vermogen om winstgevende en duurzame groei te genereren en onze ambitie waar te
maken,” besluit Jean-Pierre Clamadieu.
---------------------------------------------------------------

De Groep neemt de Capital Markets Day te baat om te bevestigen dat de handelsomstandigheden in het eerste
kwartaal van 2012 significant beter waren dan tijdens het laatste kwartaal van 2011.
----------------------------------------------------------------

SOLVAY is een internationale chemiegroep geëngageerd in duurzame ontwikkeling met een grote aandacht voor
innovatie en operationele uitmuntendheid. Hij haalt meer dan 90% van zijn verkopen op markten waar hij tot de
wereldtop 3 behoort. Solvay levert een breed gamma producten die bijdragen tot de verhoging van de
levenskwaliteit en de prestaties van zijn klanten in markten zoals consumptieproducten, bouw, voertuigen, energie,
water en milieu en elektronica. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55
landen en haalde in 2011 een netto-omzet van 12,7 miljard EUR. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE
Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).

Voor nadere inlichtingen neemt u best contact op met:
LAMIA NARCISSE
Corporate Press Officer
+33 1 53 56 59 62

ERIK DE LEYE
Corporate Press Officer
+32 2 264 1530

MARIA ALCON-HIDALGO
Head of Investor Relations
+33 1 53 56 64 89

PATRICK VERELST
Head of Investor Relations
+32 2 264 1540

Ce communiqué de presse est également disponible en français – This press release is also available in English

