EMBARGO: Brussel, 19 februari 2009 om 7.30 uur
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Operationeel resultaat 2008 (965 miljoen EUR) 19% lager dan het recordresultaat 2007
4e kwartaal lijdt onder economische crisis en afschrijving van voorraden
9
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Omzet 2008 (9.490 miljoen EUR) daalt licht in vergelijking met 2007 (+1% bij constante wisselkoersen); Daling
van 4% in het 4e kwartaal
Operationeel resultaat 2008 (965 miljoen EUR): -19% in vergelijking met recordresultaat van
2007 (-53% in het 4e kwartaal)
¾ Farmaceutische Producten (+11%): Operationeel recordresultaat dankzij de toegenomen verkopen
van de belangrijkste producten en de geografische ontplooiing
¾ Chemie (-31%) en Kunststoffen (-40%): Sterke verhoging van de energie- en de
grondstoffenprijzen, deels goedgemaakt door de hogere verkoopprijzen; 4e trimester gekenmerkt door
een sterke daling van de vraag en belangrijke afschrijvingen van de voorraden, vooral bij Kunststoffen.
Nettogroepsresultaat 2008 (449 miljoen EUR, -46%), beïnvloed door aanpassingen van de boekhoudkundige
waarde, waaronder van de participatie in Fortis, voor -309 miljoen EUR
Voorgesteld dividend: 2,9333 EUR bruto (2,20 EUR netto) per aandeel (ongewijzigd tegenover 2007)
Stevige financiële structuur:
¾ Nettoschuld op eigen vermogen: 34%
¾ Geen enkele significante vervaldag van schuldvereffening vóór 2014

De Solvay-groep houdt goed stand tegen de mondiale economische crisis van de voorbije maanden dankzij de
diversificatie van zijn activiteiten, een strikt financieel beleid en de maatregelen voor de versterking van de
concurrentiekracht: dynamisch beheer van de behoefte aan bedrijfskapitaal, strenge beheersing van de kosten, tijdelijke
vermindering van de aanmaak van sommige producten en tijdige, gerichte herstructureringen. Deze maatregelen
worden volgehouden en het investeringsbudget voor 2009 is aanzienlijk beperkt om financieel gezond te blijven en
tegelijk op een selectieve wijze de strategie van duurzame en winstgevende groei te kunnen uitvoeren. Wij blijven erop
vertrouwen dat de Groep de huidige crisis kan door komen met behoud van zijn waarden en stevige basis en klaar zal
zijn voor de herneming.
De omzet van de Groep voor 2008 (9.490 miljoen EUR) komt iets lager uit dan die van 2007 (-1%); in het 4e kwartaal
daalt hij met 4%. De vraag naar onze belangrijkste producten hield over het algemeen goed stand over de eerste 9
maanden van het jaar, maar kromp als gevolg van de economische wereldcrisis sterk in het 4e kwartaal, waardoor
vooral in december bepaalde activiteiten bij onze klanten kwamen stil te liggen. Ook wisselkoerseffecten hebben
gewogen op de evolutie van de omzet. Bij constante wisselkoersen zou hij met 1% gestegen zijn in vergelijking met
2007.
Het operationeel resultaat van de Groep (REBIT 1 ; 965 miljoen EUR) daalt met 19% in vergelijking met dat van 2007. In
de Sectoren Chemie en Kunststoffen hebben de gevoelige stijgingen van de kosten voor energie en grondstoffen van het
1e semester zich doorgezet en werden deze slechts deels door verhogingen van de verkoopprijzen gecompenseerd.
Bovendien is het operationeel resultaat van het 4e kwartaal gevoelig gedaald (-53% in vergelijking met 2007), wegens
de sterk verslechte situatie van de economie in de wereld. De operationele marge (REBIT op omzet ) komt voor 2008
op 10,2% tegenover 12,5% in 2007.
Het nettogroepsresultaat (449 miljoen EUR) daalt met 46% in vergelijking met 2007. Dit resultaat is beïnvloed door
aanpassingen van de boekwaarde (niet « cash »), in positieve zin voor natriumcarbonaat in de VS en negatief voor de
participatie in Fortis, voor een totaal nettobedrag van -243 miljoen EUR, waarvan -51 miljoen EUR in het 4e trimester.
De REBITDA 2 komt op 1.436 miljoen EUR (-14%). Hij bedraagt 252 miljoen EUR in het 4e trimester.
De verhouding nettoschuld/eigen vermogen bereikt 34% eind 2008 tegen 29% eind 2007, wat het resultaat is
van de stricte financiële politiek van de Groep. Wij vermelden hier nog dat de eerste vervaldag van enige
betekenis voor schuldaflossing pas in 2014 valt.
De Raad van Bestuur van 18 februari 2009 heeft besloten de Gewone Algemene Vergadering van 12 mei 2009 de
uitbetaling van een brutodividend van 2,9333 (2,20 EUR netto) per aandeel voor te stellen, ongewijzigd in vergelijking
met 2007.
De omzet van de sector Farmaceutische Producten (2.699 miljoen EUR) neemt vergeleken met 2007 toe met
4%. Bij constante wisselkoersen zou hij gegroeid zijn met 8%. De groei van de belangrijkste producten (in het
bijzonder de fenofibraatfranchise, Androgel® en Creon®) en diverse inkomsten compenseren ruimschoots de
negatieve effecten. Het betreft hier wisselkoerseffecten en de zware druk vanwege de concurrentie met generische
producten, vooral in Frankrijk en in de Verenigde Staten (voor Marinol®). De omzet in de opkomende markten
bedraagt tegenwoordig ongeveer 20% van de verkoop in de sector Farmaceutische Producten. In het 4e trimester stijgt
de omzet met 15%. Er dient vermeld dat de goedkeuring van Trilipix™ medio december het mogelijk heeft gemaakt 39
miljoen EUR omzet te realiseren door verkopen in de Verenigde Staten onder meer om het distributienet te bevoorraden.
Het operationeel resultaat (509 milljoen EUR) klimt met 11% tegenover 2007. In het 4e trimester stijgt het met 13%
1 REBIT : maat van de operationele prestatie (als dusdanig geen IFRS-begrip)
2 REBITDA : REBIT, voor recurrente afschrijvingen

ondanks de afgelasting van de verkoop van Flammazine® (afgelasting in het 4e trimester bij een resultaat van 27
miljoen EUR opgetekend in het 1e trimester), als gevolg van een probleem bij de koper met de financiering van de
transactie. Ter herinnering: twee andere niet-strategische producten (Baldrian® et Alvityl®) werden in de 1e jaarhelft
van 2008 verkocht, wat een resultaat opleverde van 44 miljoen EUR. Deze verkoop compenseert gedeeltelijk het
ongunstige wisselkoerseffect en de uitgaven verbonden aan de co-promotie van Simcor® in de Verenigde Staten. De
investeringen in O&O (428 miljoen EUR) stijgen met 13 miljoen EUR in vergelijking met 2007.
Voor de sectoren Chemie en Kunststoffen werd 2008 gekenmerkt door een sterke en voortgezette stijging van de
uitgaven voor energie en grondstoffen die leidde tot een daling van de bruto marge, deels goedgemaakt door hogere
verkoopprijzen. Voorts was er een sterke inkrimping van de vraag in het 4e trimester en vooral bij Kunststoffen.
De omzet van de sector Chemie (3.096 miljoen EUR) is erop vooruitgegaan met 2% dankzij de aanhoudende vraag
tijdens de eerste 10 maanden van het jaar en de verhoogde verkoopprijzen voor bepaalde producten. Ondanks de
economische crisis is de omzet in het 4e kwartaal hoger (+3%) dan die van het vorige jaar dankzij de prijsverhogingen
en de goede weerstand van de verkoop van natriumcarbonaat. Door de vertraging van de vraag die tegen het jaareinde
optrad werd de aanmaak van bepaalde producten verminderd.
Het operationeel resultaat van 2008 (238 miljoen EUR) daalt met 31% (-54% in het 4e kwartaal). De Minerale Producten
blijven in omzet vooruitgang boeken maar zien de resultaten gedrukt worden door de energiekosten. Voor de
Elektrochemische en Fluorproducten daalde de vraag naar natronloog (natriumhydroxide) in het 4e trimester minder
sterk dan de productie verminderde. Dit valt te verklaren door de teruggevallen vraag naar chloor, het nevenproduct
van natriumhydroxide en grondstof voor de productie van pvc. Dit leidde ertoe dat de verkoopprijs van natronloog is
blijven stijgen. Het resultaat voor epichloorhydrine is een stuk minder goed dan in 2007. De Zuurstofproducten hebben
ook te kampen met een vertraagde vraag, niet enkel in Europa maar ook in de Verenigde Staten en dit bij hoge
energiekosten en zeer dure grondstoffen.
In 2008 is de omzet (3.695 miljoen EUR) van de sector Kunststoffen 6% lager dan in 2007, vooral door de sterke
daling van de vraag in het 4e kwartaal. De economische crisis heeft een ongunstig effect op het operationeel resultaat
van 2008 (264 miljoen EUR, een achteruitgang met 40% in vergelijking met het puike resultaat van 2007). In het 4e
trimester verklaart het verlies bij de Vinylproducten het negatieve operationeel resultaat van de sector (-26 miljoen
EUR). Het is het gevolg van de bruuske terugval van de vraag en van de prijzen, terwijl de ethyleenprijs hoog bleef. De
vermindering van de productie in deze context heeft gewogen op het resultaat, maar heeft het aanzwellen van de
voorraden verhinderd. De negatieve waarde-aanpassingen van de voorraden (-30 miljoen EUR), geboekt op het einde
van het jaar als gevolg van de daling van de verkoopprijzen, konden zo tot een minimum worden beperkt. Ook het
verkoopvolume van de Speciale Polymeren viel tegen het jaareinde zwakker uit, maar de evolutie over heel 2008 blijft
positief (toename van het volume met 2%). Diverse maatregelen werden getroffen om hun competitiviteit nog te
versterken en het resultaat te ondersteunen (geleidelijke prijsverhogingen om zo het effect van de hogere
grondstofprijzen te verzachten). De globale situatie in acht genomen hebben de Speciale Polymeren goed weerstand
geboden.
De macro-economische en financiële onzekerheden beperken het zicht in 2009. De marktomstandigheden
blijven moeilijk tijdens het begin van het jaar. De concurrentieposities van de Groep, zijn diversificatie, de
maatregelen genomen om de winstgevendheid te ondersteunen en zijn gezonde financiële toestand te
behouden zullen ertoe bijdragen het hoofd te bieden.

Overzicht financiële gegevens van de SOLVAY-groep

In miljoen EUR (behalve gegevens

per aandeel, in EUR)

Omzet
REBIT
REBIT/omzet
Niet-recurrente bestanddelen
EBIT 3
Betaalde rente
Opbrengsten uit deelnemingen
Winst voor belastingen
Belastingen
Nettowinst van de Groep
Nettowinst (aandeel van Solvay)
Totaal afschrijvingen
REBITDA
Cashflow
(per aandeel, in EUR)

Nettowinst per aandeel 4
Nettoschulden/eigen
vermogenratio
3

4e kwartaal
2007

4e kwartaal
2008

4e kwartaal
2008/2007

2.273
125
5,5%
-31
94
-29
-53
12
11
23
29
139
252
162

-4%
-53%
-51%

-49%
-58%
-46%
-48%
-30%
-14%
-39%

2.366
267
11,3%
12
279
-21
0
258
-76
182
171
205
385
386

-87%
-83%
-32%
-35%
-58%

-48%

2,07

0,35

-83%

2007

2008

2008/2007

9.572
1.192
12,5%
31
1.223
-82
24
1.165
-337
828
781
593
1.662
1.421

9.490
965
10,2%
20
985
-93
-299
592
-143
449
405
417
1.436
866

-1%
-19%

9,46

4,92

29%

34%

-36%
-19%
14%

-66%
38%
-95%

EBIT: resultaat voor financiële lasten en belastingen.
Berekend op basis van het gewogen gemiddelde van het aantal aandelen in de periode, na aftrek van het aantal teruggekochte eigen aandelen ter dekking van het programma van aandelenopties,
d.w.z. in totaal 82.585.998 aandelen in 2007 en 82.317.792 aandelen in 2008.
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Toelichting bij het overzicht van de financiële gegevens van de Solvay-groep
De niet-recurrente bestanddelen belopen 20 miljoen EUR in 2008, tegen 31 miljoen EUR in 2007. Hierin zitten de
terugname van een waardevermindering op de tronamijn (met natuurlijk natriumcarbonaat) in de Verenigde Staten
(92 miljoen EUR), de meerwaarde (30 miljoen EUR) op de verkoop van Solvay Engineered Polymers in de Verenigde
Staten, herstructureringskosten voor het “INSPIRE”-project (48 miljoen EUR) in de sector Farmaceutische Producten
en in de sector Chemie (12 miljoen EUR voor een waardevermindering van activa in het kader van de
herstructurering van de activiteiten van Girindus in Duitsland).
De opbrengsten uit deelnemingen bevatten de uitzonderlijke waardevermindering (-309 miljoen EUR; -53 miljoen
EUR in het 4e kwartaal) van de participatie in Fortis (niet “cash”-kosten), voortaan geboekt tegen de slotkoers van
einde 2008 (0,929 EUR per aandeel). De Groep heeft deze participatie verworven in de periode tussen de twee
wereldoorlogen. In het meer recente verleden leverde ze meerwaarden op van om en nabij de 200 miljoen EUR (in
1998 en 2007) en een dividend van 20 miljoen EUR in 2007.
De betaalde rente (-93 miljoen EUR) is hoger dan die van 2007 in lijn met de verhoogde gemiddelde nettoschuld.
Eind 2008 wordt de financiële schuld voor 95% gedekt tegen een vaste rentevoet van 5,4% met een looptijd van 7,4
jaar. De eerste belangrijke vervaldatum voor schuldaflossing valt pas in 2014.
De belastingen bedragen -143 miljoen EUR. De effectieve belastingvoet komt uit op 24% tegen 29% in 2007. Het
belastingtarief valt voor 2008 gunstiger uit wegens de terugneming van de voorzieningen na het gunstige resultaat
van belastingcontroles en het gebruik van vroegere fiscale verliezen vooral in het 4e trimester; hij is negatief
beïnvloed door de niet-aftrekbare waardevermindering van de participatie in Fortis.
De nettowinst van de Groep (449 miljoen EUR) daalt met 46% tegenover die van 2007. De belangen van derden
komen op 44 miljoen EUR tegen 47 miljoen EUR in 2007. De nettowinst per aandeel bereikt 4,92 EUR in 2008
(tegenover 9,46 EUR in 2007).
De REBITDA bedraagt 1.436 miljoen EUR (-14%) in 2008 en 252 miljoen EUR (-35%) in het 4e trimester. De
recurrente afschrijvingen zijn stabiel ten opzichte van die van 2007. De totale afschrijvingen (417 EUR)
verminderen met 30% tengevolge van de terugneming van de waardevermindering van de tronamijn (met natuurlijk
natriumcarbonaat) in het 3e trimester van 2008 en de boekhoudkundige verwerking in 2007 van niet-recurrente
afschrijvingen in verband met de herstructurering in de Fluor- en Farmaceutische activiteit.
Het eigen vermogen beloopt eind 2008 4.745 miljoen EUR, een toename met 286 miljoen EUR in vergelijking met
het einde van 2007 (4.459 miljoen EUR).
Voor de Groep is het behoud van een gezonde financiële toestand een prioriteit van de eerste orde, zeker in de
huidige financiële context. 2008 werd beëindigd met een verhouding nettoschuld/eigen vermogen van 34%
(tegen 29% eind 2007). De nettoschuld van de Groep eind 2008 bedraagt 1.597 miljoen EUR tegenover 1.307
miljoen EUR eind 2007. Een grote inspanning werd geleverd in het beheer van de behoefte aan bedrijfskapitaal in het
vierde kwartaal: zijn peil ligt eind 2008 lager dan dat van eind 2007. De operationele cashflow 2008 maakte het
mogelijk de acquisities en de investeringen van het jaar te financieren.
In deze algemene situatie heeft de Raad van Bestuur van 18 februari 2009 besloten de Gewone Algemene Vergadering
van 12 mei 2009 de uitbetaling voor te stellen van een brutodividend van 2,9333 EUR (netto 2,20 EUR) per aandeel,
ongewijzigd in vergelijking met 2007. Op basis van de slotkoers van 17 februari 2009 (52,67 EUR) komt dit neer op
een rendement van het brutodividend van 5,6% en van 4,2% van het nettodividend. Wij herinneren er hier aan dat het
dividendbeleid van de Groep erin bestaat het dividend telkens wanneer mogelijk te verhogen en indien mogelijk niet te
verlagen. Zo is het dividend al gedurende 27 jaar geleidelijk opgetrokken en is het nooit verminderd.
INVESTERINGEN en ONDERZOEK & ONTWIKKELING
De investeringen voor 2008 bedroegen 1.320 miljoen EUR, waarvan ongeveer 100 miljoen EUR voor de
overname van de natriumcarbonaatfabriek Alexandria Sodium Carbonate Company in Egypte en zo’n 190 miljoen
EUR voor de overname van het biotechnologiebedrijf Innogenetics nv. Deze beide bedragen waren niet begrepen
in het aangekondigde budget van 1091 miljoen EUR. Er zijn ook initiatieven genomen voor de ontwikkeling van de
Speciale Polymeren in India en in China en, in de Vinylproducten, voor een capaciteitsuitbreiding in Thailand en
een modernisering van de fabriek in Brazilië. Andere investeringsprojecten hadden een verbetering van onze
energie-efficiëntie op het oog.
Het investeringsbudget 2009 is aangepast aan de huidige economische crisis. Het bedraagt 638 miljoen EUR.
Het is uitgewerkt vertrekkend van twee principes: een beperking van de investeringen tot het peil van de
afschrijvingen, met behoud van de investeringen die te maken hebben met gezondheid, veiligheid en leefmilieu,
en voorts, het toespitsen van de investeringen op een zeer beperkt aantal strategische projecten. Het gaat hierbij
om projecten die prioritair de geografische expansie van de Groep en duurzame ontwikkeling beogen.
De uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) liepen in 2008 op tot 564 miljoen EUR waarvan zowat
75% voor de sector Farmaceutische Producten. De inspanning op dit gebied inzake O&O bedroeg 428 miljoen EUR,
of 16% van de farma-omzet. Het O&O-uitgavenbudget 2009 komt op 590 milljoen EUR, waarvan 435 miljoen
EUR, of zowat 75% van het totaal, voor de sector Farmaceutische producten.
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RESULTATEN PER SEGMENT 6
In miljoen EUR
OMZET GROEP 5
Farmaceutische Producten
Chemie
Kunststoffen
Corporate & Business Support
REBIT GROEP
Farmaceutische Producten
Chemie
Kunststoffen
Corporate & Business Support
REBITDA GROEP
Farmaceutische Producten
Chemie
Kunststoffen
Corporate & Business Support

2007

2008

9.572
2.591
3.031
3.950
1.192
457
345
441
-51
1.662
559
508
636
-40

9.490
2.699
3.096
3.695
965
509
238
264
-46
1.436
617
398
458
-37

2008/2007

e
4 trimester
2007

4e trimester
2008

4e trimester 2008/
e
4 trimester 2007

2.366
656
743
967
267
122
69
92
-16
385
148
109
140
-13

2.273
754
766
753
125
138
31
-26
-17
252
167
73
27
-15

-4%
15%
3%
-22%
-53%
13%
-54%

-1%
4%
2%
-6%
-19%
11%
-31%
-40%
-9%
-14%
10%
-22%
-28%
-8%

12%
-35%
13%
-33%
-81%
17%

FINANCIELE STATEN IFRS
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
In miljoen EUR
(enkel gegevens per aandeel in EUR)
Omzet
Kostprijs van de omzet
Brutowinst
Commerciële en administratieve kosten
Kosten van Onderzoek en Ontwikkeling
Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten
Andere financiële opbrengsten en kosten
REBIT
Niet-recurrente bestanddelen
EBIT
Lasten als gevolg van leningen
Rente-opbrengsten uit leningen en
kortlopende beleggingen
Overige financieringsbaten en -lasten
Opbrengsten uit deelnemingen
Winst voor belastingen
Belastingen
Beëindigde activiteiten
Nettowinst van de Groep
Nettowinst toe te rekenen aan
Minderheidsbelangen
Nettowinst toe te rekenen aan Solvayaandeelhouders
Gewone winst per aandeel (in EUR)
Verwaterde winst per aandeel (*) (in EUR)

4e kwartaal
2007

4e kwartaal
2008

2.273
-1.541
733
-440
-124
-41
-2
125
-31
94

-138

2.366
-1.557
808
-391
-129
-21
-1
267
12
279
-28

23

26

6

7

2
24
1.165
-337
0
828

18

-299
592
-143
0
449

2
0
258
-76
0
182

-53
12
11
0
23

-47

-44

-11

6

781

405

171

29

9,46
9,40

4,92
4,91

2,07
2,06

0,35
0,35

2007

2008

9.572
-6.242
3.330
-1.523
-556
-44
-16
1.192
31
1.223
-106

9.490
-6.381
3.109
-1.567
-564
-10
-2
965
20
985

(*) berekend op basis van het aantal aandelen verwaterd met de uitgifte van de aandelenopties

5
6

Het betreft hier de omzet na uitsluiting van de verkopen tussen de sectoren onderling.
Het resultaat per segment omvat het resultaat van de drie sectoren van de Groep alsmede Corporate & Business Support.
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
In miljoen EUR

EBIT
Afschrijvingen en waardevermindering van activa
Wijziging in het bedrijfskapitaal
Wijziging in de voorzieningen
Betaalde belastingen
Andere
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Aankoop/verkoop van deelnemingen
Aankoop/verkoop van active
Opbrengsten uit deelnemingen
Wijzigingen in de financiële vorderingen
Effect van veranderingen in de consolidatiemethode
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Verhoging/terugbetaling van kapitaal
Aankoop/verkoop van eigen aandelen
Wijzigingen in de schulden
Lasten als gevolg van leningen
Dividenden
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Nettowijziging in de geldmiddelen
Wisselkoersverschillen
Geldmiddelen bij de opening
Geldmiddelen bij de afsluiting

2007

2008

1.223
593
-319
-140
-238
-266
852
5
-433
24
-46
6
-445
-19
-95
188
-82
-243
-250
157
-15
433
575

985
417
356
-167
-302
-12
1.277
-453
-747
10
-21
12
-1.200
-12
7
578
-93
-240
239
316
-8
575
883

GECONSOLIDEERDE BALANS
In miljoen EUR

Op 31 december 2007

Op 31 december 2008

6.999
662
1.210
3.885
466
524

7.752
726
1.667
4.218
217
649

252

273

4.180
1.255
1.711
73
566
575
0

4.513
1.255
1.666
92
555
883
61

11.180

12.264

4.459
1.271
3.032
156
3.963
2.085
245
1.565
68
2.758
229
317
1.246
86
880
0

4.745
1.271
3.179
296
4.185
2.028
258
1.852
46
3.334
123
627
1.337
49
1.183
14

11.180

12.264

Vaste activa
Immateriële activa
Goodwill
Materiële vaste activa
Andere deelnemingen
Uitgestelde belastingvorderingen
Financiële vorderingen en andere activa op lange
termijn
Vlottende activa
Voorraden
Handelsvorderingen
Fiscale vorderingen
Andere vorderingen op korte termijn
Geldmiddelen en kasequivalenten
Activa aangehouden voor verkoop
TOTAAL DER ACTIVA
Totaal eigen vermogen
Kapitaal
Reserves
Minderheidsbelangen
Langlopende verplichtingen
Voorzieningen op lange termijn
Uitgestelde belastingverplichtingen
Financiële schulden op lange termijn
Andere verplichtingen op lange termijn
Kortlopende verplichtingen
Voorzieningen op korte termijn
Financiële schulden op korte termijn
Handelsschulden
Fiscale schulden
Andere schulden op korte termijn
Schulden van activa aangehouden voor verkoop
TOTAAL DER PASSIVA
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MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen toe te kennen aan de aandeelhouders
van de moedermaatschappij
In miljoen EUR

Aandelen
-kapitaal

Agio

Ingehouden
winsten

Eigen
aandelen

Wisselkoersverschillen

Reële
waardeverschillen

1.271

18

3.834

-233

-539

-48

Boekwaarde op
31/12/2007

Totaal

4.303

405

Winst van de periode
Baten en lasten direct
opgenomen in het
eigen vermogen
Kosten van
aandelenopties
Dividenden
Verwerving/verkoop
van eigen aandelen

-82

Minderheidsbelangen

Totaal
eigen
vermogen

156

4.459

405

44

449

-20

-9

-29

62

8

8

-246

-246
7

8
-11

-257

7

7

Kapitaalverhoging

-8

Andere
Boekwaarde op
31/12/2008

1.271

18

3.994

-8
-226

-621

14

4.449

116

108

296

4.745

RESULTAAT PER SEGMENT
In miljoen EUR

7

Omzet GROEP
Farmaceutische
producten
Chemie
Kunststoffen
Corporate & Business
Support
EBIT GROEP
Farmaceutische
Producten
Chemie
Kunststoffen
Corporate & Business
Support

2007

2008

2008/2007

4e
kwartaal
2007

10.341 8

9.881

-4%

2.608

2.258

-13%

2.591
3.315
4.435

2.699
3.254
3.929

4%
-2%
-11%

656
824
1.128

754
729
775

15%
-12%
-31%

-

-

-

-

1.223

985

-19%

279

94

-66%

386
346
426

460
261
259

19%
-25%
-39%

102
88
85

129
29
-53

27%
-67%

64

5

-92%

4

-11

7 Het betreft hier de omzet voor uitsluiting van de verkopen tussen de sectoren onderling.
8 Herberekende cijfers, na een verandering in de toewijzing van de verkoop in de sector Kunststoffen.
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4e
kwartaal
2008

4e kwartaal 2008/
4e kwartaal 2007

BIJLAGE BIJ HET PERSBERICHT
BESCHOUWINGEN BIJ HET RESULTAAT VOOR 2008
VAN DE SOLVAY-GROEP
DE GROEP
De Groep had de verslechtering van de wereldeconomie zien aankomen en heeft er zich op voorbereid:
¾ Door een streng balansbeheer op basis van een dynamische controle van de noden aan bedrijfskapitaal;
¾ Door verhoging van de verkoopprijzen in functie van de specifieke situatie van de verschillende markten:
natronloog, bepaalde speciale polymeren en natriumcarbonaat (maar hoe dan ook in onvoldoende mate om
de kostenstijgingen goed te maken);
¾ Door tijdelijke productiebeperkingen om de vorming van te grote voorraden te vermijden;
¾ Door een stricte controle van de kosten en door uitvoering van gerichte herstructureringen;
¾ Door een selectief investeringsbeleid.
Deze maatregelen worden aan elke sector aangepast met de bedoeling de concurrentiekracht van elke activiteit te
ondersteunen.
De verergering van de economische wereldcrisis plaatst ons op korte termijn voor nog grotere uitdagingen. Om die
reden heeft de Solvay-groep deze maatregelen nog aangescherpt.

SECTOR FARMACEUTISCHE PRODUCTEN
Strategische ontwikkeling





Voortzetting van het INSPIRE-project
Ontwikkeling van de cardiometabolicafranchise; toelating van TriLipixTM9 door de FDA 10
Overname van het Belgische biotechnologiebedrijf Innogenetics nv
Acquisitie van de exclusieve rechten van GabapentinGR® voor de Verenigde Staten, Canada, Mexico
en Porto-Rico

¾

Het INSPIRE-project is het integratie- en transformatieproject van Solvay Pharmaceuticals; het mikt in de
eerste plaats tegen 2010 op een hoger rendement van de sector Farmaceutische Producten om een jaarlijkse
REBIT te bereiken van 640 miljoen EUR (marge REBIT/verkoop ≥ 20%). Dit doel komt binnen bereik door een
programma van geleidelijke verbetering van de efficiëntie, dat in 2010 een jaarlijkse synergie zou dienen op te
leveren van 300 miljoen EUR.
In 2008, komt de gecumuleerde besparing op jaarbasis op ongeveer 240 miljoen EUR, dat is 80 miljoen EUR
meer dan in 2007. De bijkomende synergie werd in 2008 vooral bereikt met de verdere verbetering van de
productieactiviteiten; het aantal productiesites van de Sector is teruggebracht van 18 tot 11 tegen het einde
van 2008. Ondanks een sterke ontwikkeling van het verkoopseffectief in de opkomende markten en de
acquisitie van Innogenetics nv, is het globale effectief van de Sector Farmaceutische Producten gevoelig
gedaald sinds 2006.
De op die manier gerealiseerde besparingen zijn deels geherinvesteerd in activiteiten die de toekomstige groei
en rendement moeten ten goede komen. Ze maakten het ook mogelijk de gevolgen te verzachten van de
gedwongen verkoopprijsverlagingen en van de ontwikkeling van generische producten.

¾

In Onderzoek en Ontwikkeling wordt de ontwikkelingspijplijn verder op de twee belangrijkste
therapeutische domeinen gericht: cardiometabolica en neurowetenschap; daarbij horen twee therapeutische
niches, de pancreatische enzymen en de griepvaccins. De analyse van de verwachte therapeutische effecten in
de context van de huidige regelgeving en economische situatie leidt tot een beperking van het aantal projecten
in ontwikkeling. Het budget voor Onderzoek en Ontwikkeling voor 2009 blijft ongeveer even groot (435
miljoen EUR) als dat van 2008.

¾

Op het gebied van de behandeling van dyslipidemie heeft de cardiometabolicafranchise in 2008 een aantal
belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt.
-

9

In december 2008 heeft de FDA de commercialisering in de Verenigde Staten goedgekeurd van TriLipixTM, het
fenofibraat van de nieuwe generatie dat het samen met Abbott heeft ontwikkeld. Dank zij dit geneesmiddel
is het mogelijk de triglycerides en het niveau van LDL (de ‘slechte’ cholesterol) te verminderen en het
niveau van HDL (‘goede’ cholesterol) te verhogen bij patiënten die te lijden aan gemengde lipidische
problemen. TriLipixTM is het eerste en enige fibraat waarvan het gebruik in combinatie met een statine is
aangewezen. De resultaten van de drie studies in Fase III tonen aan dat voor de patiënten met gemengde
lipidische problemen, de gecombineerde behandeling op basis van TriLipixTM en van statines de drie
essentiële lipidische parameters verbetert; de veiligheid ervan is vergelijkbaar met die van monotherapieën

Ontwikkeld in samenwerking met Abbott, ook onder de naam SLV 348/ABT335.
FDA: Amerikaans genesmiddelenagentschap (“Food and Drug Administration”)

10
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(TriLipixTM of statines). Solvay Pharmaceuticals organiseert de co-promotie van TriLipixTM met Abbott in de
Verenigde Staten.
Voorts gaan AstraZeneca en Abbott door met de gezamenlijke ontwikkeling voor de Amerikaanse markt van
een
gecombineerde
lipidenbehandeling
met
vaste
dosissen
(Crestor®
(rosuvastatine
van
AstraZeneca)/TriLipixTM). De indiening van het registratiedossier bij de FDA is gepland voor het tweede
semester van 2009. Solvay Pharmaceuticals ontwikkelt een gecombineerde lipidenbehandeling met vaste
dosissen (simvastatine / fenofibraat) voor Europa en de rest van de wereld zonder de Verenigde Staten.
-

Sinds april 2008, werkt Solvay Pharmaceuticals aan de co-promotie van Simcor® samen met Abbott in de
Verenigde Staten en dit sinds de toelating van de FDA tot de commercialisering op de Amerikaanse markt.
Simcor® is een gecombineerde lipidenbehandeling (simvastatine/Niaspan®) met vaste dosissen en
ontwikkeld door Abbott. Deze goedkeuring gaf in maart 2008 aanleiding tot een mijlpaalbetaling van 100
miljoen USD van Solvay aan Abbott.

Zoals al meegedeeld zetten Fournier Laboratories Ireland Ltd (LFI) en Laboratoires Fournier S.A. (LFSA),
dochters voor 100% van Solvay Pharmaceuticals, hun gerechtelijke procedure voort wegens schending van
octrooi tegen Teva Pharmaceuticals in de Verenigde Staten. Teva had de toestemming gevraagd voor
commercialisering van een generische versie van TriCor® (fenofibraat) 145 mg NFE. Een dergelijk proces is ook
aangegaan tegen Biovail, ook voor 48 mg NFE.
De hangende geschillen met Abbott en Laboratoires Fournier over de toepassing van de concurrentieregels in
verband met wijzigingen in de formulering (200 mg en 160 mg) van fenofibraat in de Verenigde Staten, waarbij
een aantal Amerikaanse staten zich hebben gevoegd, gingen in 2008 gewoon verder. Met de overname van
Fournier in 2005 zijn voor deze risico’s contractuele garanties afgesproken.
Eind 2008 is een regeling bereikt met sommige aanklagers. Deze regeling wordt gedekt door de contractuele
garanties.
Solvay Pharmaceuticals is van oordeel dat de beslissing van de EMEA 11 , onder meer betreffende de herziening
van de indicaties voor de fibraten in de Europese Unie, geen correct beeld geeft van de verhouding tussen
voordelen en risico’s van fenofibraat. Het zal de nodige maatregelen treffen om er voor te zorgen dat de
patiënten ook in de toekomst nog hun voordeel zullen kunnen doen met de gehele therapeutische waarde van
het product.
In mei 2008 is Pulzium® (behandeling voor hartrimestoornissen ) goedgekeurd in Europa (Verenigd Koninkrijk,
Zweden en Spanje). Dit geneesmiddel is beschikbaar voor een licentieoverdracht De ontwikkeling van deze
molecule voor de Verenigde Staten wordt niet voortgezet.
Twee andere moleculen zijn in ontwikkelingsfase II: SLV320 (acute hartinsufficiëntie) en Daglutril (SLV306:
longhypertensie). Solvay Pharmaceuticals heeft in november 2008 besloten zijn onderzoek naar het antizwaarlijvigheidsmiddel, SLV 319, dat in ontwikkelingsfase II zit, stop te zetten. Deze beslissing viel na een
grondig onderzoek van de huidige regulerende omgeving, waaruit blijkt dat nieuwe en erg zware hindernissen
op komst zijn voor de goedkeuring van dit type geneesmiddel.
¾ Op het gebied van de neurowetenschap gaan de studies in Fase III voor pardoprunox (SLV308) gewoon voort.
Doelstelling is hier de indiening van het registratiedossier in 2012.
Wat Duodopa® betreft is de eerste studie in Fase III gestart in de Verenigde Staten.
Het ontwikkelingsprogramma voor bifeprunox gaat in Europa verder in samenwerking met Lundbeck. De
ontwikkeling van dit product is in de Verenigde Staten opgeschort. Ter herinnering: in augustus 2007 had de
FDA geoordeeld dat het product niet als dusdanig kon worden goedgekeurd, wat Wyeth ertoe bracht in februari
2008 de samenwerking in verband met dit product te beëindigen. De ontwikkeling van de moleculen SLV313 en
SLV314 is stopgezet.
In november 2008 heeft Solvay Pharmaceuticals dan weer de exclusieve rechten verworven van de vennootschap
Depomed. Inc. voor Gabapentin GR® voor de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Porto Rico. Gabapentin GR®,
bevindt zich nu in ontwikkelingsfase III en biedt wanneer het eenmaal is goedgekeurd een nieuw alternatief
voor de behandeling van postherpetische neuralgie.
¾ Op het gebied van de pancreasenzymen (Creon®) heeft Solvay Pharmaceuticals zijn antwoord gegeven aan
de FDA, na de approvable letter ontvangen in augustus 2007. De beslissing hieromtrent wordt verwacht voor
het einde van het eerste kwartaal van 2009. In december 2008 is Creon® door het Advisory Committee van de
FDA nader bekeken. Dit heeft de grote medische nood onderstreept aan pancreatische enzymen en schat de
kans op overdracht van virale infecties zeer laag in.
In Japan loopt onderzoek in fase III in samenwerking met onze partner Eisai.
¾ De nieuwe productie-eenheid voor griepvaccins op basis van celcultuur in Nederland doorloopt een
valideringsprocedure. Dit is de noodzakelijke fase die de commercialisering voorafgaat. Deze nieuwe fabriek is
begonnen met de productie van vaccins voor klinische tests. De commercialisering van deze nieuwe categorie
griepvaccins wordt verwacht in de loop van 2009 voor de Russische markt.
In de Verenigde Staten maken de economische parameters voor het ontwikkelingsproject voor griepvaccins,
opgezet in samenwerking met het Departement Gezondheid en Sociale Diensten (HHS) het voor Solvay
Pharmaceuticals niet mogelijk een voldoende rendement te behalen. Er is beslist niet deel te nemen aan de

11

EMEA: Europees geneesmiddelenagentschap (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products)
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tweede aanbesteding van de HHS voor de bouw van een fabriek voor vaccins in de Verenigde Staten. Het
programma voor de ontwikkeling van vaccins voor Europa en de Verenigde Staten wordt voortgezet.
¾ Solvay Pharmaceuticals, Inc. is er in januari 2009 van op de hoogte gebracht dat de U.S. Federal Trade
Commission (FTC) en de Procureur-Generaal van Californië een zaak hebben aangespannen bij het U.S. District
Court van Californië waarin ze de geldigheid betwisten van het in 2006 met Watson & Par gesloten akkoord
betreffende Androgel®. Solvay Pharmaceuticals betwist de gegrondheid van deze zaak en zal het akkoord voor
de rechtbank verdedigen.
¾ Solvay Pharmaceuticals heeft in 2008 het Belgische biotechnologiebedrijf Innogenetics nv overgenomen door
een transactie gewaardeerd tegen 6,50 EUR per aandeel (ongeveer 200 miljoen EUR voor 100% van de aandelen).
Eind 2008 is het aandeel Innogenetics geschrapt bij Euronext Brussel. Solvay zet de ontwikkeling en de expansie
voort van de diagnostische activiteiten van Innogenetics. Ook zal de ervaring inzake O&O van beide bedrijven
worden ingezet om de ontwikkeling van nieuwe therapieën in de productpijplijn van Solvay te versnellen, meer
bepaald door inzet van technologieën die te maken hebben met biomarkers, diagnostica en ‘companion
diagnostics’.
¾ Solvay Pharmaceuticals versterkt ook zijn geografische ontplooiing van belangrijke producten (fenofibraat,
Androgel®, Creon®, Duodopa®) door de uitbouw van stevige commerciële bruggenhoofden op de nieuwe markten
zoals Rusland, Brazilië, Mexico, China, India en Turkije. De opkomende markten zijn op dit ogenblik goed voor
ongeveer 20% van de verkoop van de sector Farmaceutische Producten.
¾ Solvay Pharmaceuticals heeft zijn project Transformation 2015 gelanceerd, om zich voor te bereiden op de vele
uitdagingen waarmee de farmaceutische industrie zal te maken krijgen. Er zijn allerlei initiatieven genomen om tot
een nieuwe organisatie te komen. De belangrijkste wijzigingen zijn de oprichting van een afzonderlijk
Onderzoeksdepartement, het samenvoegen van de activiteiten Ontwikkeling en Marketing in het departement
Market Access en de versteviging van het departement New Business Development. Deze nieuwe organisatie zal
de aanvoer van nieuwe moleculen verbeteren, instaan voor hun ontwikkeling tot nieuwe geneesmiddelen die
toegevoegde waarde bieden aan de patiënten en alle andere betrokken partijen.

Omzet van de belangrijkste producten per therapeutische categorie
In miljoen EUR

FARMACEUTISCHE SECTOR
CARDIOMETABOLICA
Fenofibraat
Teveten®
Physiotens®
NEUROWETENSCHAP
Serc®
Luvox®
Marinol®
GRIEPVACCINS
Influvac®
PANCREASENZYMEN (Creon®)
GASTRO-ENTEROLOGIE
Duphalac®
Duspatal®
Dicetel®
GYNAECOLOGIE/ANDROLOGIE
Androgel®
Duphaston ®
Prometrium®

2007

2.591
728
433
106
49
439
150
83
105
159
127
198
233
99
63
36
627
308
90
80

2008

2.699
812
511
116
47
411
165
89
47
137
116
217
243
104
67
34
648
337
96
82

2008/2007

+4%
+12%
+18%
+9%
-3%
-6%
+10%
+7%
-56%
-14%
-9%
+9%
+4%
+6%
+7%
-6%
+3%
+9%
+7%
+3%

2008/2007

(bij constante
wisselkoersen)

+8%
+16%
+24%
+9%
-3%
-5%
+10%
+6%
-53%
-13%
-8%
+13%
+6%
+7%
+8%
-2%
+9%
+17%
+8%
+11%

Commentaar
¾

De omzet van de sector Farmaceutische Producten komt in 2008 op 2.699 miljoen EUR, een vooruitgang met 4%
in vergelijking met 2007 (15% in het 4e kwartaal) Hij zou met 8% gestegen zijn bij constante wisselkoersen (+13%
in het 4e kwartaal). De aanzienlijke groei van de belangrijkste producten en diverse inkomsten maakten het
mogelijk de negatieve wisselkoerseffecten (-91 miljoen EUR) en de impact van de concurrentie van de generische
producten, die zich vooral in Frankrijk (-24 miljoen EUR) en in de Verenigde Staten (Marinol®: -58 miljoen EUR)
deed gevoelen, ruimschoots te compenseren.
De omzet wordt hoofdzakelijk in Europa (Europese Unie: 36%) en de Amerikaanse continenten (40%)
gegenereerd. In de Verenigde Staten is hij met 14% gestegen in USD (+7% in EUR); de voorschriften en de prijzen
van de voornaamste geneesmiddelen blijven gunstig evolueren. Over het geheel genomen gaat het beter met de
verkoop in Europa dank zij de geografische spreiding van onze productenportefeuille. De omzet in de opkomende
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markten (Oost-Europa, Latijns-Amerika, Azië/Stille Oceaan en Midden-Oosten) blijft toenemen en vertegenwoordigt
zo’n 20% van de totale omzet.
De verkoop van cardiometabolica gaat met 12% vooruit in EUR. De inkomsten uit de fenofibraatfranchise
(TriLipix™, TriCor®, Lipanthyl® gaan naar 511 miljoen EUR, wat een stijging is met 18% (+24% bij constante
wisselkoersen).
In de Verenigde Staten gaat de verkoop van het geneesmiddel TriCor® 145mg NFE en TriLipix™ (1.341 miljoen
USD) door Abbott er in 2008 met 10% op vooruit en zelfs met 16% in het 4e kwartaal. Er dient vermeld dat de
goedkeuring van Trilipix™ medio december het heeft mogelijk gemaakt 39 miljoen EUR omzet te realiseren door
verkopen in de Verenigde Staten onder meer om het distributienet te bevoorraden. Buiten de Verenigde Staten
groeit de verkoop van fenofibraat sterk in landen als Australië, Turkije, Roemenië en Italië.
De verkoop in het domein neurowetenschap daalt met 6%. Dit is vooral te verklaren door de geringere verkoop van
Marinol® (in juni 2008 generisch geworden) op zijn belangrijkste markt, de Verenigde Staten.
De pancreatische enzymen (Creon®) en de gastro-enterologie gaan er respectievelijk met 9 % en 4% op vooruit.
In Gynaecologie/Andrologie stijgt de verkoop van het geneesmiddel Androgel® op de Amerikaanse markt in
EUR met 9% (en met +17% in USD).
De verkoop van de griepvaccins is teruggelopen (Influvac® -9%) in vergelijking met het voorgaande jaar
wegens een gedaalde productie.
¾

De uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling belopen 428 miljoen EUR (16% van de omzet) tegenover 415
miljoen EUR in 2007. Ze dienen vooral voor de ontwikkeling van moleculen in de specialisatiegebieden
cardiometabolica en neurowetenschap.

¾

Het operationeel resultaat (509 miljoen EUR) kent een stijging met 11% in vergelijking met 2007. In het 4e
kwartaal klimt het met 13%, dit ondanks het wegvallen van de verkoop van Flammazine® (annulatie in het 4e
kwartaal bij een resultaat van 27 miljoen EUR opgetekend in het 1e kwartaal) dit als gevolg van een probleem bij de
koper met de financiering van de transactie. We herinneren eraan dat twee andere niet-strategische producten,
Baldrian® en Alvityl®, in het 1e semester van 2008 verkocht zijn, wat 44 miljoen EUR opleverde. Deze verkoop
maakt voor een deel de ongunstige wisselkoerseffecten goed en de uitgaven in verband met de gezamenlijke
promotie van Simcor® in de Verenigde Staten (58 milljoen EUR) en ook een voorziening voor een twijfelachtige
schuldvordering van 10 MEUR die in december werd geboekt. De investeringen in O&O (428 miljoen EUR)
nemen toe met 13 miljoen EUR in vergelijking met 2007.
In 2007 bevatte het resultaat ook 19 miljoen EUR aan diverse inkomsten.

SECTOR CHEMIE
Strategische ontwikkeling
De strategie van de sector Chemie wordt gekenmerkt:
¾

door de voortdurende versterking van de concurrentiekracht (gerichte herstructurering, operationele
uitmuntendheid, performant energiebeleid)
Om zijn productportefeuille voortdurend te verbeteren heeft Solvay beslist zijn activiteiten in geprecipiteerd
calciumcarbonaat voor verkoop aan te bieden. Voorts zijn diverse herstructureringsmaatregelen doorgevoerd. Zo
is de reorganisatie van de fluoractiviteit voortgezet in 2008 om zo haar competitiviteit te verbeteren en haar
specialiteitenportefeuille verder te ontwikkelen. De Groep heeft ook de activiteit van Girindus in Duitsland
verkocht zodat deze vennootschap zich voor haar ontwikkeling kan toeleggen op de oligonucleotiden vanuit haar
Amerikaanse site (Cincinatti).
In 2008 is besloten een deel van de kwikelektrolyse op de site van Tavaux (Frankrijk) om te schakelen naar
membraanelektrolyse. Deze investering levert een lager elektriciteitsverbruik op en vermindert bovendien de
milieu-impact van de fabriek van Tavaux op haar omgeving. Ook versterkt zij de concurrentiepositie van Solvay
op het gebied van de elektrochemie. De opstart van de membraanelektrolyse-eenheid van Bussi (Italië) in 2008
dient in hetzelfde licht gezien te worden.
De sector Chemie volgt aandachtig de snelle evolutie van de energiekosten en getroost zich heel wat
inspanningen
om de gevolgen ervan te verzachten (technologisch leiderschap, performante industriële
infrastructuur, WKK-eenheden, indekking door bevoorradingscontracten op lange en middellange termijn,
deelname aan het consortium Exeltium, …). Solvay is onlangs een partnerschap aangegaan met het bedrijf
Tönsmeier voor de bouw van een thermische centrale op brandstoffen uit recuperatiemateriaal op de site van
Bernburg (Duitsland). Ook heeft het zo’n akkoord gesloten met het bedrijf Dalkia voor de bouw van een
thermische centrale op basis van biomassa op de site van Tavaux (Frankrijk). De twee centrales zullen
respectievelijk in 2010 en 2011 gaan werken.

¾

Door technologische innovatie en geografische expansie
In het kader van een partnerschap met BASF en Dow Chemical Company, is in Antwerpen (België) de bouw
van de eerste megafabriek met hoog rendement voor waterstofperoxide (230 kt/jaar) voltooid in juli 2008. De
bouw van een tweede megafabriek (330 kt/jaar) met hoog rendement, in samenwerking met Dow Chemical
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Company, is aangevat in Thailand. Beide fabrieken zullen voor de toelevering van waterstofperoxide instaan
voor propyleenoxidefabrieken. Ze vormen een nieuwe fase in de technologie voor de aanmaak van dit product:
ze bieden verminderde investeringskosten, economische schaalvoordelen en optimaal energie- en
grondstoffenverbruik.
Tot de bouw in Thailand van een fabriek voor epichloorhydrine (100 kt/jaar) op basis van natuurlijke glycerine
(Epicerol®-procédé) is inmiddels beslist. Ze zal het mogelijk maken aan de vraag naar epichloorhydrine in de
regio Azië/Stille Oceaan te voldoen.
In Bulgarije wordt de capaciteit van de fabriek voor natriumcarbonaat verhoogd (+300 kt/jaar om zo tot 1.500
kt/jaar te komen). De stoomproductie op de site wordt momenteel gemoderniseerd.
In oktober 2008 heeft Solvay in Egypte voor ongeveer 100 miljoen EUR Alexandria Sodium Carbonate Company
overgenomen. Dit is een natriumcarbonaatfabriek met een jaarcapaciteit van 130 kt/jaar. Ze zal Solvay helpen
om in te gaan op de toenemende vraag naar natriumcarbonaat van klanten uit Egypte, en landen in het MiddenOosten en Noord-Afrika.
¾

Door groei in de specialiteiten
Op het gebied van natriumbicarbonaat is besloten tot de bouw tegen 2009 van een nieuwe eenheid in Italië en
voorts is er de investering in de Verenigde Staten in een totaal nieuw product, SOLVAir® Select 300,
gebaseerd op natriumbicarbonaat, dat zal worden ingezet om de luchtvervuiling onder controle te houden.

Kerncijfers
(in miljoen EUR)

CHEMIE
Minerale Producten

13

Elektrochemie en fluorproducten
Zuurstofproducten

14

Omzet

Evolutie REBIT

2007

2008

2008 / 2007 (%)

2008 / 2007

3.031 12
1.336
1.103
528

3.096
1.426
1.154
448

+2%
+7%
+5%
-15%

-31%
Ô
Ô
Ô

In 2007 bevatte het resultaat van de sector Chemie en van Zuurstofproducten het resultaat van de activiteit caprolactones, met een omzet van 79 miljoen
EUR en een REBIT van 23 miljoen EUR.

Commentaar
De omzet is gestegen ondanks de vertraging in de vraag in de loop van het 4e trimester als gevolg
van de wereldwijde economische crisis
Het resultaat valt zwakker uit: hoge energie- en grondstofkosten, gedeeltelijk goedgemaakt door
verhoogde verkoopprijzen
In Europa aanmerkelijke prijsverhoging voor natriumcarbonaat in 2009





In 2008 is de omzet van de Sector Chemie (3.096 miljoen EUR) er met 2% (+5% bij constante
consolidatieperimeter) op vooruitgegaan dankzij de volgehouden vraag over de eerste 10 maanden en de
verhoogde verkoopprijzen voor een aantal producten. Hij klimt nog met 3% in het 4e kwartaal, ondanks de
economische crisis. Het operationeel resultaat voor 2008 (238 miljoen EUR) daalt met 31% (-54% in het 4e
kwartaal), wat te maken heeft met de hogere kosten voor energie, steenkool, cokes en voor de distributie van de
producten en ook met de economische wereldcrisis. De achteruitgang kon weliswaar beperkt worden door een
aantal maatregelen: hogere verkoopprijzen waarin de kostenverhoging (van energie en grondstoffen) is
doorberekend, voortgezette reorganisatie van de fluoractiviteiten, stopzetten van de activiteit van Girindus in
Duitsland (Künsebeck), productievermindering in een aantal fabrieken,… .
Minerale producten
¾

De Minerale producten hebben hun omzetgroei voortgezet. Voor natriumcarbonaat is de vraag heel sterk
gebleven in de eerste tien maanden van het jaar, vooral in Europa. De effecten van de recessie begonnen zich
te laten voelen naar het jaareinde. De groei van de van natriumcarbonaat afgeleide producten, vooral
bicarbonaat, is het hele jaar blijven doorgaan dank zij de uitbouw van een portefeuille met toepassingen en de
geografische expansie. De verhoogde energiekosten hebben in 2008 zwaar gewogen op deze activiteit. In
Europa konden de (jaarlijkse) prijsverhogingen deze kostenstijging niet compenseren. In de Verenigde Staten
zijn geleidelijke prijsverhogingen doorgevoerd in de loop van 2008. Op te merken valt dat voor deze producten
in januari 2009 forse prijsverhogingen zijn opgetreden.

Elektrochemische en fluorproducten
¾

12
13
14

In de Electrochemie is de vraag naar natronloog (natriumhydroxide) sterk gebleven tot het einde van het 3e
kwartaal. In het 4e kwartaal was de daling van de vraag naar natriumhydroxide geringer dan de productiedaling.
Deze is verbonden met de sterk verminderde vraag naar chloor, nevenproduct van natriumhydroxide en gebruikt

Met inbegrip van de SBU Molecular Solutions
waarin de SBU’s Natriumcarbonaat & Afgeleide Producten en Advanced Functional Minerals.
waarin de SBU’s Waterstofperoxide, Detergenten en Caprolactones (deze laatste is in 2007 verkocht).
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¾

als grondstof voor pvc. Dit had tot gevolg dat de krachtige prijsverhoging begonnen in het 3e kwartaal (om de
aanzienlijk gestegen energiekosten te dekken) nog voortduurde in het 4e kwartaal.
Bij de activiteit Allylproducten is de vraag naar epichloorhydrine sterk gedaald op het einde van het jaar. Om die
reden heeft Solvay besloten de productie terug te draaien. De marges voor epichloorhydrine hebben sinds het
begin van het jaar te lijden onder de hoge kosten voor de grondstoffen (meer bepaald propyleen), onder sterke
concurrentie en de inkrimping van de vraag.
Het resultaat van de fluorproducten wordt gunstig beïnvloed door de herstructurering van de fluorgrondstoffen
en de inspanningen die men zich getroost voor de ontwikkeling van fluorspecialiteiten. De grondstoffenmarkt
blijft lijden onder sterke concurrentie die nog wat zwaarder uitvalt door de sterkte van de EUR en de energie- en
grondstoffenprijzen. In sommige fabrieken (meer bepaald in Europa) is de productie beperkt om rekening te
houden met de verminderde vraag.

Zuurstofproducten
¾
De eerste 3 kwartalen van 2008 konden de Zuurstofproducten profiteren van een over het algemeen goede
vraag en de verkoopprijzen bleven in alle regio’s op een behoorlijk niveau, behalve in Europa dat te lijden had
onder de herstructurering van de papierindustrie. De economische crisis weegt sedert enkele maanden op de
vraag, in het bjizonder in Europa en de Verenigde Staten. Vooral in het 4e kwartaal en in Europa drukken de
hoge kosten voor grondstoffen en energie het resultaat van deze activiteit.

SECTOR KUNSTSTOFFEN
Strategische ontwikkeling
De Sector Kunststoffen heeft de wil om te groeien en gelijktijdig op duurzame wijze te antwoorden op de uitdagingen
van de wereld. Zijn strategie wordt gekenmerkt door:
¾

De Specialiteiten: De ontwikkeling van de speciale zeer performante polymeren, onderzoek en innovatie,
operationele uitmuntendheid, globalisering en selectieve verhoging van de capaciteit.
De Groep verstevigt zijn positie in de Speciale Polymeren om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag van
markten met hoge toegevoegde waarde, zoals die van de elektronica, de vliegtuigindustrie en de medische
toepassingen. Hij beklemtoont de verruiming van zijn portefeuille hoog performante Speciale Polymeren, onder
meer via overnames. Hij werkt ook hard aan de geografische expansie, meer bepaald in Azië. In 2008 werkt de
start in India van de industriële productie van de nieuwe fabriek voor polyetheretherketone (PEEK) als
katalysator voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor zeer performante polymeren, zoals de harsen
voor medische implantaten. De interne groei heeft in het verslagjaar concreet gestalte gekregen door de opstart
van de nieuwe fabriek voor polytetrafluorethyleen - of PTFE-poeder, gemicroniseerd in China, en de uitvoering
van de capaciteitsuitbreiding in Frankrijk (Tavaux) voor polyvinylideenfluoride (PVDF) en polyvinylideenchloride
(PVDC). In Italië (Spinetta) gold de capaciteitsuitbreiding fluorvloeistoffen voor oppervlaktebehandeling
(Fluorolink®, Solvera®).
Innovatie en onderzoek zijn cruciaal in deze activiteiten om het polymerengamma uit te breiden, de procedés te
verbeteren en de productiekosten in bedwang te houden. Te vermelden is hier het akkoord over de gezamenlijke
ontwikkeling in september 2008 gesloten door Solvay Solexis met Strategic Polymer Sciences, voor de productie
van materialen voor condensatoren met ultrahoge energiedichtheid, op basis van polyvinylideenfluoride (PVDF).
Voorts heeft de Groep Solvay Engineered Polymers (polypropyleenverbindingen hoofdzakelijk voor de autoindustrie) in maart 2008 aan LyondellBasell verkocht en een meerwaarde van 30 miljoen EUR geboekt.
Wat Inergy Automotive Systems 15 betreft, zijn in 2008 grote inspanningen gedaan voor kostenbeperking en
verbetering van het concurrentievermogen. In het bijzonder heeft het bedrijf besloten een fabriek in Canada
(Blenheim) en een andere in Frankrijk (Nucourt) te sluiten. Daar staat tegenover dat de activiteiten zich snel
ontwikkelen in regio’s met een sterke groei (Rusland, China, India, …). Er zijn bij Inergy Automotive Systems in
2008 ongeveer 700 arbeidsplaatsen geschrapt.

¾

Vinylproducten: Innovatie, operationele uitmuntendheid, ontwikkeling in landen met sterke groei (Centraal- en
Oost-Europa, Mercosur en Zuid-Oost-Azië) en de aanhoudende versterking van de concurrentiekracht van
geïntegreerde fabrieken van wereldformaat.
In Europa zet SolVin 16 de versteviging van zijn competitiviteit voort door vermindering van de vaste kosten,
energiebesparingen en capaciteitsverhogingen die slechts een geringe investering vergen. In die optiek wordt de
capaciteit voor pvc van de site in Jemeppe (België) in 2009 van 400 kt/jaar op 475 kt/jaar gebracht. Ook wordt
in de Vinylproducten verdergewerkt aan de verbetering van de industriële uitrusting van Benvic door de sluiting
van de eenheid in Jemeppe.
Ook heeft SolVin een belangrijke stap gezet in zijn geografische ontwikkeling door in 2007 een 50/50jointventureakkoord te sluiten met Sibur. Dit contract voorziet in de bouw in Rusland van een volledige
geïntegreerde fabriek voor de productie van vinyl en met een initiële capaciteit van 330 kt/jaar. De fabriek is zo
opgevat dat ze later een capaciteitsuitbreiding kan krijgen tot 510 kt pvc per jaar. De opstart van de fabriek,

15
16

Jointventure voor brandstofsystemen 50% Solvay – 50% Plastic Omnium
Jointventure 75% Solvay / 25% BASF
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aanvankelijk gepland voor 2010, is uitgesteld tot 2012 als gevolg van vertraging in de financiering, die te maken
heeft met de internationale financiële crisis.
In Brazilië zijn de modernisering en uitbreiding van de productiecapaciteit voor vinylproducten (Chloor, VCM en
pvc) van de fabriek van Santo Andre operationeel vanaf begin 2009. Meer in het bijzonder is de
productiecapaciteit voor pvc van 200 op 275 kt/jaar gebracht en die van de elektrolyse (die omgebouwd is tot
een elektrolyse met membranen) van 110 op 150 kt/jaar. De tweede fase van de ontwikkeling van de site is met
een jaar verschoven (opstart nu gepland voor 2012). De fabriek zal dan een geïntegreerde capaciteit hebben van
360 kt pvc per jaar. Ze zal gedeeltelijk bevoorraad worden met ethyleen op basis van bio-ethanol.
In Argentinië werkt Solvay Indupa verder aan het bouwproject voor een elektrische centrale met gecombineerde
cyclus om zo te kunnen rekenen op een betrouwbare en concurrentiële stroomvoorziening voor de fabriek. De
centrale zal gaan werken in de loop van 2009 met een capaciteit van 120 MW ; later wordt deze capaciteit op
165 MW gebracht.
In Thaïland zet Vinythai zijn ontwikkeling voort. Het zal gaan beschikken over een pvc-fabriek van wereldformaat
(400 kt/jaar) met een sterke concurrentiële positie. Een capaciteitsverhoging in 2008 met 70 kt/jaar heeft de
pvc-productiecapaciteit van Vinythai er nu op 280 kt/jaar gebracht. Dit versterkt nog de competitiviteit van de
fabriek.
Zuid-Oost-Azië en de Mercosur vormen naast Europa belangrijke groeipolen voor de vinylactiviteit.
Wat Pipelife 17 betreft is het jaar 2008 het jaar van de geografische ontplooiing, vooral dan in Centraal- en OostEuropa (Tsjechië, Rusland). Het is ook het jaar van een versterkt concurrentievermogen (vermindering van de
vaste kosten en herstructurering meer bepaald in Ierland en in Spanje).

Kerncijfers
(in miljoen EUR)

Omzet

Evolutie REBIT

2007

2008

2008 /2007 (%)

2008 / 2007

Kunststoffen

3.950

3.695

-6%

-40%

Specialiteiten 18
Vinylproducten 19

1.737
2.213

1.512
2.183

-13% (*)
-1%

Ô
Ô

(*) waarvan -142 miljoen EUR uit de verkoop van Solvay Engineered Polymers in februari 2008

Commentaar


Impact van de internationale economische crisis:

Binnen de Specialiteiten goede weerstand van de Speciale Polymeren

Uitgesproken terugval van de Vinylproducten; verlies in het 4e trimester van 2008

In 2008 daalt de omzet (3.695 miljoen EUR) van de sector Kunststoffen met 6% in vergelijking met 2007, door
een aanzienlijke daling van de vraag in het 4e kwartaal. De economische crisis heeft een weerslag op het
operationeel resultaat van 2008 (264 miljoen EUR, een terugval met 40% in vergelijking met het uitstekend
resultaat van 2007). Het verlies bij de vinylproducten in het 4e kwartaal verklaart het operationeel resultaat van de
Sector (-26 miljoen EUR in het 4e kwartaal). Het komt voort uit de bruuske vermindering van de vraag en van de
prijzen, terwijl de prijs van de ethyleen op een hoog peil bleef. De vermindering van de productie heeft in dit kader
gewogen op het resultaat maar hierdoor werd een te felle aangroei van de voorraden vermeden. De negatieve
aanpassingen van de waarde van de voorraden, verricht op het einde van het jaar na de daling van de
verkoopprijzen (-30 miljoen EUR), konden zo tot een minimum worden beperkt. Ook is het effectief van de Sector
in de loop van het verslagjaar met 550 eenheden verminderd (bij constante perimeter).
De Specialiteiten
¾
In de loop van de eerste drie kwartalen van 2008 hebben de Speciale Polymeren een volgehouden vraag
gekend. Het 4e kwartaal werd gekenmerkt door een gevoelige vertraging (vooral op de automarkt en in de
bouw). Hierbij valt op te merken dat de verkoop van Solvay Engineered Polymers het in februari 2008 mogelijk
maakte de gevoeligheid van de SBU voor de automobielmarkt te verminderen. Andere markten hebben beter
weerstand geboden aan de economische wereldcrisis, zoals de aardolie en aardgasontginning (PVDF), de
kunststoffen met een zeer hoge zuiverheidsgraad (PEEK), de farmaceutische markt (PVDC) en de
polysulfonen. Over het hele jaar stijgen de volumes met 2% tegenover 2007. De evolutie van de deviezen
heeft de groei van de omzet beperkt. Dit verklaart tot op zekere hoogte de daling van het operationeel
resultaat van 2008, dat lager is dan in 2007. In antwoord op de moeilijke economische situatie zijn diverse
maatregelen getroffen om de concurrentiekracht en het resultaat gunstig te beïnvloeden (geleidelijke
verhoging van de verkoopprijzen om het effect van de gestegen grondstoffenprijzen te verzachten) De
internationale context in acht genomen Speciale Polymeren hebben goed weerstand geboden. De O&Oinspanningen blijven stevig (5% van de verkoop; stabiel in vergelijking met 2007).

17
18
19

Jointventure in buizen en hulpstukken 50% Solvay / 50% Wienerberger
Met daarin de SBU’s Speciale Polymeren en Inergy Automotive Systems (brandstofsystemen)
Met daarin de SBU’s Vinylproducten en Pipelife (buizen en hulpstukken)
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¾

Inergy Automotive Systems heeft in 2008 een uitgesproken daling van de volumes gekend (11,2 miljoen
brandstofsystemen, of -12% in vergelijking met 2007); deze daling is in het laatste kwartaal versneld (-30%),
door de uitgesproken vertraging op de internationale automarkt. Het resultaat van 2008 heeft ook te lijden
gehad van de hogere grondstoffenprijzen (in het bijzonder polyethyleen). De belangrijke inspanningen voor
kostenbesparing en industriële heroriëntering maakten het mogelijk dit dubbele negatief effect gedeeltelijk
goed te maken. We noemen hier slechts de geslaagde opstart van een fabriek in China (Wuhan) en de voor
begin 2009 geplande opstart van een andere fabriek in Rusland (Stavrovo).

Vinylproducten
¾
Het resultaat voor 2008 van de Vinylproducten 20 komt veel lager uit dan het recordresultaat van 2007. In
Europa is de vraag vrij goed gebleven tijdens de eerste 9 maanden, voor ze in het 4e kwartaal een zware klap
kreeg. De Vinylproducten hebben in het 4e kwartaal in Europa verlies geleden. De verklaring is de sterke
terugval van de vraag en van de prijzen, terwijl de kostprijs van ethyleen nog op een hoog peil bleef. De
vermindering van de productie in deze context had een effect op het resultaat, maar verhinderde alvast het
aanzwellen van de voorraden. De negatieve waarde-aanpassingen van de voorraden, uitgevoerd tegen het
jaareinde als gevolg van de daling van de verkoopprijzen, konden zo tot het minimum worden beperkt. In de
Mercosur is de vraag in 2008 goed gebleven, vooral in Brazilië, ondanks een vertraging in het 4e kwartaal. Het
operationeel resultaat is verminderd, door de toegenomen import uit Amerika en Azië, door de sluiting van de
installaties van onze ethyleenleveranciers (voor groot onderhoud) in het 3e kwartaal en door de devaluatie van
de Braziliaanse real. In Azië is het resultaat van 2008 duidelijk beter, dankzij de verbetering van de
concurrentiepositie tegenover de Chinese concurrenten.

¾

20

Het resultaat van Pipelife voor 2008 is minder goed dan in 2007, vooral in het 4e trimester, wat zijn verklaring
vindt in de moeilijkheden in de bouwsector en de openbare werken. Pipelife kon een omzet halen die 2% hoger
lag dan die van 2007, ondanks de verminderde vraag (in het bijzonder in de VSA, Spanje en Ierland). De sterke
commerciële aanwezigheid in Centraal- en Oost-Europa –met inbegrip van Rusland– (meer dan 40 % van het
Europese verkoopsvolume) heeft de achteruitgang van de West- en Noord-Europese verkopen bijna helemaal
goedgemaakt. Met de gerichte maatregelen voor de versterking van het concurrentievermogen en de
ontwikkeling van het productengamma slaagden we erin het effect van de crisis te milderen.

bevat sinds juli 2008 de consolidatie van SolVin voor 100% (voordien was dit 75%)
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OPMERKINGEN
1. Geconsolideerde financiële rekening
Deloitte heeft zonder voorbehoud de op 31 december 2008 geconsolideerde jaarrekening goedgekeurd. Het bevestigt dat de in dit
persbericht vermelde boekhoudkundige gegevens zijnerzijds geen commentaar behoeven en overeenstemmen met de bewuste
jaarrekening. Het volledige rapport van de commissaris revisor over de audit van de jaarlijks geconsolideerde financiële rekening
verschijnt in het Jaarverslag 2008 dat op het internet wordt gepubliceerd (www.solvay-investors.com) op het einde van de maand
maart 2009.
De geconsolideerde financiële rekening is overeenkomstig de IFRS-normen voorbereid, zoals die heden ten dage aanvaard is binnen
de Europese Unie. Deze normen hebben geen invloed gehad op de geconsolideerde rekening, zowel wat de lopende periode betreft
als de periode waarmee wordt vergeleken. De belangrijkste perimeterschommelingen tussen de boekjaren 2007 en 2008 betreffen:
•
In 2007 de verkoop van de activiteit caprolactones op 31 december, de overname van Quality Plastics in Ierland
(Pipelife-groep) in april, de verhoging in de loop van het jaar van de participatie in Peroxythai (van 83,8% tot 100 %)
en in Solvay Sisecam (van 71,3% naar 75%) en de gedeeltelijke liquidatie van de Financière Keyenveld;
•
in 2008 de verkoop van de vennootschap Synkem (Fournier-groep) in januari en de verkoop van Solvay Engineered
Polymers Inc. in februari. De gehele consolidatie van Innogenetics op 30 september 2008 (met impact op de omzet van
+10 miljoen EUR en REBIT van –1 miljoen EUR) en de volledige consolidatie van de vennootschappen die de Groep
SolVin vormen op 1 juli 2008 (met netto-impact net op de omzet van +68 miljoen EUR en REBIT van +2 miljoen EUR).
Rekening houdend met de toekomstige sluiting van de elektrolyse van SolVin te Zandvliet (op een site van BASF), zijn
de belangrijkste herstructureringsprojecten, opgenomen in het aanvankelijke businessplan van de jointventure SolvayBASF, door SolVin tot een goed einde gebracht bij productie-eenheden gelegen op terreinen van BASF. Dientengevolge
en met het akkoord van BASF, heeft Solvay beslist SolVin in zijn geheel te consolideren vanaf juli 2008.
2. Inhoud
Dit persbericht bevat gereglementeerde informatie en is opgesteld conform de IAS 34-norm. De analyse van de risicobeheersing is te
vinden in het Jaarverslag en beschikbaar op Internet (www.solvay-investors.com).
3.

Voornaamste wisselkoersen
Slotkoers
2007

1 Euro =
Pond Sterling

GBP

US dollar
Argentijnse peso
Braziliaanse real
Thaise baht
Japanse yen

USD
ARS
BRL
THB
JPY

4.

0,73
1,47
4,63
2,62
43,8
164,93

2008
0,95
1,39
4,82
3,24
48,28
126,14

Gemiddelde
2007
0,68
1,37
4,27
2,66
44,43
161,25

2008
0,80
1,47
4,64
2,67
48,48
152,46

Aantal Solvay-aandelen

Aantal uitgegeven aandelen op het einde van de verslagperiode
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van de winst per aandeel onder IFRS
Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel onder
IFRS

2007
84.701.133
82.585.998
83.054.100

2008
84.701.133
82.317.792
82.447.048

5. Verklaring van de personen met verantwoordelijkheid
C. Jourquin, Voorzitter van het Uitvoerend Comité, en B. de Laguiche, Algemeen Directeur Financiën, verklaren dat voor zover zij
weten
a) het overzicht van de financiële gegevens, opgesteld conform de relevante boekhoudkundige normen, een waarheidsgetrouw
beeld biedt van het patrimonium, de financiële toestand en de resultaten van de Solvay-groep;
b) het verslag een waarheidsgetrouw beeld geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties tussen
betrokken partijen gedurende het boekjaar 2008 en van hun invloed op dit beknopt overzicht van de financiële gegevens;
c) er geen transacties met verbonden partijen waren.
Belangrijke data voor de financiële communicatie :

31 maart 2009: publicatie van het Jaarverslag 2008 op www.solvay-investors.com

12 mei 2009: Resultaat van het 1e trimester 2009 (13.00 uur) en Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering (14.30 uur)

19 mei 2009: Uitbetaling van het dividendsaldo voor het boekjaar 2008 (coupon nr. 84)

30 juli 2009: Resultaat 1e semester 2009 (7.30 uur)

29 oktober 2009: Resultaat eerste 9 maanden van 2009 en bekendmaking van het dividendvoorschot voor het boekjaar 2009
(betaalbaar in januari 2010, coupon nr. 85) (7.30 uur).

medio februari 2010: jaarresultaat 2009 (7.30 uur)
Voor bijkomende informatie neemt u best contact op met:
Erik De Leye
Corporate Press Officer (Solvay nv)
Tel: 32 2 509 72 30
E-mail: erik.deleye@solvay.com
Internet: www.solvaypress.com

Patrick VERELST
Head of Investor Relations (Solvay nv)
Tel: 32 2 509 72 43
E-mail : patrick.verelst@solvay.com
Internet: www.solvay-investors.com

Solvay Investor Relations, SOLVAY nv., Tel. 32 2 509 60 16, E-mail : investor.relations@solvay.com
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij telt ongeveer 28.300 medewerkers in
50 landen. In 2008 realiseerde hij een geconsolideerde omzet van 9,5 miljard EUR in drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en
Farmaceutische Producten. SOLVAY is genoteerd op de NYSE-Euronext in Brussel (NYSE-Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB Reuters: SOLBt.BR).
Ce communique de presse est également disponible en français - This press release is also available in English
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