Resultaten 9 maanden 2018
Sleutelindicatoren
De volumes namen verder toe in de afgelopen negen maanden, wat leidde tot een
stijging van de omzet en van de EBITDA van elk 6% op organische basis.
Advanced Formulations zette sterke groei neer, Performance Chemicals toonde zich
veerkrachtig, terwijl in Advanced Materials de groei in de luchtvaart- en
automobielmarkten compenseerde voor smart devices die, zoals verwacht, afzwakte
aan het einde van de periode. We zijn waakzaam voor de verhoogde
macro-economische volatiliteit en verwachten dat de EBITDA- groei en vrije kasstroom
binnen onze oorspronkelijke vooruitzichten zullen uitkomen.
Jean-Pierre Clamadieu
Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO

Aangehoudenvolumegroei

Netto-omzet
€

7,7 mld

EBITDA1
€

+ 0,5 %

Winst per aandeel 1

1,7 mld

€

- 0,7 %

+ 4 % Volumes

Ongunstige
wisselkoersen
in 1S

Prijszettingsvermogen

Vrije kasstroom

6,91

€

275 mln

+ 11 %

vs € 446 mln
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+ 6 % Organische groei*

Vergeleken met 9m 2017
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Onderliggende data

Organische EBITDA-groei*

49%

aangedreven door hogere volumes en

Advanced Materials

prijszettingsvermogen

Volumegroei in polymeren en
composiettechnologieën, gebruikt in de
lucht-vaart, de automobielsector en de
gezondheidszorg, hield aan ; de omzet
daalde in smart devices en in
fluorgassen gebruikt in isolatie, vooral in
het derde kwartaal, zoals verwacht
+3% organische groei*
-2% Perimeter- en wisselkoerseffecten

942mln €922mln
9M 2017

9M 2018

Marge 28%

Marge 28%

Advanced Formulations

Onderliggende
EBITDA
€

€

21%

1 725mln

Volumegroei groeiden sterk in alle
markten, hoewel het groeitempo in de
Noord-Amerikaanse schalieolie- &
gasmarkt aan het stabiliseren is ; het
prijszettingsvermogen compenseerde
ruimschoots de hogere
grondstoffen-prijzen
+16% organische groei*
+4% Perimeter- en wisselkoerseffecten
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€
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Marge 17%

Marge 18%

Performance Chemicals
De stevige vraag en betere
natriumcarbonaatprijzen beperkten de
uitholling van de marge ;
Peroxidevolumes en prijzen stegen in
krappe marktomstandigheden

579mln €557mln

€

9M 2017

9M 2018

Marge 28%

Marge 27%

+2% organische groei*
-4% Perimeter- en wisselkoerseffecten

lnterim dividend 2018 €1,44

We hebben de toekomstige CEO
van Solvay benoemd

We stelden onze doelen voor
2019-2021 voor

Ilham Kadri wordt in maart 2019 de
volgende CEO van Solvay. Ze treedt op
januari 2019 toe tot het bedrijf, de eerste
twee maanden in een overgangsperiode
met Jean-Pierre Clamadieu, voordat zij de
leidende rol op zich neemt en de
transformatiestrategie van de Groep
voortzet.

Solvay belichtte haar groeipotentieel aan
investeerders. Mobiliteit van de
toekomst en efficiëntie van grondstoffen
zijn de belangrijkste markten en
drijfveren die de Groep in staat zullen
stellen om een sterke en duurzame groei
te realiseren.

bruto per aandeel
te betalen op 17 januari 2019

+ 4,3 % VS 2017

We hebben krachtige stappen
gezet om klimaatverandering tegen
te gaan
Solvay heeft haar aanpak van de
broeikasgasemissies herzien en verbindt
zich ertoe om tegen 2025 de uitstoot van
broeikasgassen met 1 miljoen ton te
verminderen. We zorgen er dus voor dat
onze groei niet ten koste gaat van de
planeet en spelen daarbij een
voortrekkersrol in de chemiesector.

Vooruitzichten 2018

Onder de huidige omstandigheden, verwacht Solvay :

een onderliggende organische EBITDA groei van rond de 5% tot 6%, binnen de vork van de oorspronkelijke
vooruitzichten
de vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten wordt nog steeds verwacht hoger te zijn dit jaar 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

