Resultaten voor de
ste
1 kwartaal 2018
Sleutelindicatoren
Solvay's EBITDA groeide 9 % organisch in het eerste kwartaal, aangedreven door een
verdere volumestijging in de clusters Advanced Materials en Advanced Formulations.
Zoals verwacht, was de tegenwind van wisselkoersen aanzienlijk, maar we worden
aangemoedigd door de positieve onderliggende trends in onze belangrijkste markten.
Tijdens het kwartaal hebben we een omvangrijk project gelanceerd om onze
organisatie te vereenvoudigen, zodat we ons beter kunnen richten op onze klanten.
Jean-Pierre Clamadieu
Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO
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Advanced Materials
Aanhoudend sterke vraag naar
hoogwaardige polymeren voor alle
toepassingen, en dan vooral in de
autosector ; sterke stijging van
orderniveaus in
luchtvaartcomposieten,
aangedreven door militaire en
commerciële transportprogramma's
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in Advanced Materials and
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Advanced Formulations
Solide volumegroei in
Noord-Amerikaanse olie-&
gasmarkt ; stevige
omzetresultaten in andere
bedrijfsactiviteiten
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Performance Chemicals

€ 177 mln

-8%

Positieve prijszetting in Peroxides en Coatis ;
aanhoudend stevige vraag naar
natriumcarbonaat, binnen context van beperkte
marge-erosie, in lijn met verwachtingen

Solvay zet een nieuwe stap in
zijn transformatie om klanten
beter van dienst te zijn

Solvay brengt zijn
geïntegreerd jaarverslag
2017 uit

Solvay is van plan haar organisatie
te vereenvoudigen zodat deze beter
aansluit op haar nieuwe
bedrijfsportefeuille en veranderend
klantenbestand. Dit initiatief zal de
financiële resultaten van de Groep
aanzienlijk versterken.

Dit rapport geeft een overzicht
van de Groep in zijn volledige
omgeving. Het benadrukt de
uitdagingen en de prestaties en
toont hoe strategische
beslissingen zijn gekoppeld aan
wereldwijde trends en behoeften
van klanten. Het laat zien hoe
duurzaamheid alle aspecten van
onze manier van werken
beïnvloedt.
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Een belangrijke stap opweg
naar de kringloopeconomie
Door onze samenwerking met de
Ellen MacArthur Foundation en
met gerenommeerde
internationale spelers kunnen we
de kwaliteit van onze kennis en
van ons onderzoek naar een hoger
niveau tillen en sneller
overschakelen naar de
kringloopeconomie.

Vooruitzichten 2018 bevestigd

Strategische doelstellingen realiseren en ons voorbereiden op de toekomst
Verwachte onderliggende organische* EBITDA-groei van 5 tot 7 %
Vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten naar verwachting hoger dan de € 782 mln 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

