Resultaten van het
ste
1 semester 2018
Sleutelindicatoren
Solvay’s omzet en EBITDA lieten een organische groei van 6% zien in de eerste
helft van 2018, opnieuw dankzij de toename van volumes in onze groeisegmenten.
Advanced Formulations profiteerde met name van de aanhoudende stijging in de
Noordamerikaanse schalieolie & -gas industrie, terwijl Advanced Materials sterk
bleef in de automobiel en luchtvaart. Deze stevige resultaten geven duidelijk blijk
van de portefeuilletransformatie van de afgelopen jaren. Intern richten we ons nu
op de ontplooiing van een eenvoudigere en soepelere organisatie om onze klanten
beter te dienen.
Jean-Pierre Clamadieu
Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO
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Onderliggende data
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aangedreven door sterke volumes
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in Advanced segmenten

Advanced Formulations

Advanced Materials
Aanhoudende vraag voor
hoogwaardige polymeren in alle
toepassingen, vooral in autosector,
leidde tot sterke volumegroei ;
stijgende vraag voor composieten
bestemd voor luchtvaart,
waaronder commerciële en militaire
vliegtuigen en helikopters,
ondersteunde sterke volumegroei
+5% organische groei*

Sterke volumegroei in alle
eindmarkten, met name in de
Noordamerikaanse olie- en
gasmarkt ; prijszettingsvermogen
compenseerde voor hogere
grondstoffenprijzen

Onderliggende
EBITDA
€

-3%

+17% organische groei*

+ 2%

1 150mln

257mln

€

648mln €630mln

€

1S 2017

1S 2018

Marge 29%

Marge 29%

125 mln
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Performance Chemicals
Voortdurende sterke vraag naar
natriumcarbonaat in context van
beperkte marge-erosie ; Peroxidevolume
en -prijs stegen dankzij sterke vraag
-3% organische groei*

Solvay onthult het ontwerp van de
transformatie van haar nieuwe
hoofdzetel in Brussel en ambities
voor de Campus
Solvay heeft de afgelopen zes jaar een
van de diepgaanste bedrijfstransformaties
in haar 155-jarige geschiedenis ondergaan.
Dit project luidt een nieuw tijdperk in voor
de langetermijngroei van de Groep en zal
tot hechtere connecties en grotere
creativiteit tussen collega's, klanten en
bedrijven leiden.
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Solvay en Safran ondertekenen
leveringsovereenkomst voor de
LEAP vliegtuigmotor

Solvay viert de opening van Solvay
Solar-Jasper County - het grootste
zonnepark in ZuidCarolina

Solvay zal aan Safran een pakket van
technologieën voor composietmateriaal
leveren om de essentiële structurele
motorcomponenten, zoals
ventilatorbladen, ventilatorbehuizing,
akoestische panelen en sleufdichters, te
vervaardigen. Een deel van deze
materialen zal worden geproduceerd in
en geleverd vanuit Östringen, Duitsland.

Deze overeenkomst maakt deel uit van
Solvays plannen om haar hernieuwbare
energiebronnen uit te breiden en zo zowel
onze eigen broeikasgasintensiteit te
verminderen als die van onze klanten,
waaronder Apple, dat hernieuwbare
energie gebruikt voor haar eigen
activiteiten.

Vooruitzichten 2018 bevestigd
Verwachte onderliggende organische* EBITDA-groei van 5 tot 7 %
Vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten naar verwachting hoger dan in 2017

Organische*
volumegroei

Optimaliseren van
onze organisatie

Duurzame waarde

Winst en
kasstroomgroei

*Perimeter- en wisselkoerseffecten op conversie uitgesloten

Voor de volledige informatie, raadpleeg de gereglementeerde financiële informatie beschikbaar op www.solvay.com

