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Eerste negen maanden 
van 2018 resultaten:
Volumegroei bestendigd  

Jean-Pierre Clamadieu, CEO

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 Advanoed 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.

Netto-omzet
€ 7,7 mld

6,91 €

€ 1,7 mld

EBITDA1

Winst per aandeel1

Uit voortgezette activiteiten
Free Cash Flow
Uit voortgezette activiteiten

Interimdividend 
Betaalbaar op 17 januari 2019
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+ 0,5 %

+ 11 %
€ 275 mln

vs € 446 mln

- 0,7 %

1,44 €

+ 4,33 %

Voor de volledige informatie over Solvay 

9 maanden 2018 resultaten, raadpleeg de 

gereglementeerde financiële informatie 

beschikbaar op www.solvay.com
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1 Onderliggende data

2 Perimeter- en wisselkoerseffecten op conversie uitgesloten

Vergeleken met 9 maanden 2017

+ 6 % + 6 %
incl. perimeter- en wisselkoerseffecten

organische2 groei

https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting
https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting#solvay-earnings


Solvay,  een bedrijf dat geavanceerde materialen en 

gespecialiseerde chemicaliën produceert, boekte een omzet van  

€ 7,7 miljard in de eerste negen maanden van 2018. De organische 

groei van 6%, zowel op volumes als prijzen, compenseerde voor 

de perimeterverkleining en de omrekening van vreemde valuta.

ln Advanced Materials werd de sterke groei voor Solvay’s 

polymeer- en composiettechnologiën in de luchtvaart, de 

automobielsector en de gezondheidszorg afgezwakt door een 

lagere vraag in smart devices en fluorgassen gebruikt in isolatie, 

vooral, zoals verwacht, in het derde kwartaal.  

De volumes in Advanced Formulations stegen bij alle 

toepassingen, maar de groei in de Noord-Amerikaanse olie-en 

gasmarkt stabiliseerde geleidelijk. 

Performance Chemicals haalde hogere volumes uit de 

toegenomen vraag naar peroxide en het herstel van Coatis in zijn 

Zuid-Amerikaanse thuismarkt. 

Over het geheel gezien stegen de prijzen met 2%. ln Advanced 

Formulations, bleef het herstel van de Novecare activiteiten 

aanhouden en de prijzen werden ook sterker in Aroma 

Performance. De prijzen stegen tevens in Performance Chemicals 

door de krappe marktomstandigheden in peroxide en in de     

Zuid-Amerikaanse Coatis activiteiten van Solvay.

De onderliggende EBITDA daalde 0,7%. Exclusief omrekening 

van vreemde valuta en perimetereffecten, kwam de groei op 

organische basis uit op 6%, dankzij de sterke volumegroei en 

het prijszettingsvermogen. De onderliggende EBITDA-marge lag 

lichtjes lager op 22%.

De onderliggende winst per aandeel uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten daalde 11%, op € 6,91. De netto financiële 

uitgaven daalden met 19%, dankzij de aanhoudende afbouw en 

optimalisatie van Solvay’s kapitaalstructuur. De onderliggende 

belastingsvoet lag 2,5 procentpunten lager op 25%.

De vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 

daalde tot € 275 mln van € 446 mln in 2017. Deze afname was 

vooral het gevolg van de werkkapitaalbehoeften die € -138 mln 

hoger waren dan in 2017. Inventarisniveaus stegen eind september 

in afwachting van geplande onderhoudsonderbrekingen in het 

vierde kwartaal. Bovendien werd eerder dit jaar meer aan variabele 

beloning uitbetaald na een betere prestatie in 2017. De totale vrije 

kasstroom bedroeg € 418 mln, inclusief een sterke bijdrage van 

beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Het interimdividend van € 1,44 bruto per aandeel,  

een stijging van 4,3%, is te betalen op 17 januari 2019.

Onder de huidige omstandigheden, verwacht Solvay:

Vrije kasstroom uit voortgezette 

bedrijfsactiviteiten nog steeds hoger 

dit jaar dan in 2017.

VOORUITZICHTEN 2018

Organische  

netto-omzetgroei van 6%

Alle segmenten ondersteunen  

de EBITDA-groei over deze periode

Vrije kasstroom naar  

Solvay-aandeelhouders 

bedraagt € 272 miljoen

Onderliggende organische 

EBITDA-groei van 6% tot € 1 725 

miljoen, aangedreven door hogere 

volumes en door prijszettingsvermogen

Hoogtepunten  
van de eerste  
negen maanden  
van 2018:
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Onderliggende organische EBITDA groei van 

rond de 5% tot 6%, binnen de vork van de 

oorspronkelijke vooruitzichten



PORTRET

Ilham Kadri,  
toekomstige CEO  
van Solvay Group
Ik kijk er naar uit om te starten bij Solvay, waar de passie 
voor wetenschap, de waarden en de transformatie 
overeenkomen met mijn eigen persoonlijke en 
professionele reis. Begin volgend jaar zal ik samen met 
de teams van Solvay werken aan het versnellen van 
waardecreatie op basis van innovatie, samenwerking,  
een klantgerichte cultuur en een duidelijk gezamenlijk 
doel. Deze fundamenten zullen mij leiden in mijn 
acties bij Solvay.

Ilham Kadri is benoemd door Solvay’s Raad van Bestuur als CEO 

van de Groep, Voortzitter van het Directiecomité, lid van de Raad 

van Bestuur, met ingang van 1 maart 2019. Ilham Kadri treedt op 

1 januari 2019 toe tot Solvay, eerst in een overgangsperiode met 

Jean-Pierre Clamadieu, voordat zij de leidende rol op zich neemt 

en de transformatiestrategie van de Groep voortzet

De nieuw benoemde CEO Ilham Kadri weerspiegelt de recente 

reis van Solvay als toonaangevend bedrijf met geavanceerde 

innovatieve product- en specialistische chemicaliënportfolio’s 

en duurzame oplossingen om de mobiliteit van de volgende 

generatie aan te pakken en de hulpbronnenefficiëntie te 

verbeteren.

Op basis van zijn sterke portfolio zullen we het potentieel 
van de Groep benutten om groei te realiseren door 
klantgerichtheid, samenwerking en innovatie. Ik ben 
daar een groot voorstander van. Solvay heeft een enorm 
potentiëel: kijk maar naar zijn mensen, technologieën en,  
natuurlijk, erfgoed.

Ilham Kadri
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Nicolas Boël,  

Voorzitten van de Raad van Bestuur van Solvay, 

OVER DE NOMINATIE 
VAN ILHAM KADRI

Ilham Kadri 

Toekomstige CEO van de Solvay Group

VIDEO STATEMENT 
VAN ILHAM KADRIVolg Ilham Kadri 

op Linkedin & Twitter.

https://www.youtube.com/embed/eNYgJ9vZdUI
https://www.youtube.com/embed/eNYgJ9vZdUI
https://www.youtube.com/embed/lyvS0g_hlcw
https://www.youtube.com/embed/lyvS0g_hlcw
https://twitter.com/Kadriilham
https://twitter.com/Kadriilham
https://www.linkedin.com/in/ilham-kadri-39405013/
https://www.linkedin.com/in/ilham-kadri-39405013/
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Mening van de analisten

Profiel
Ilham Kadri is President en Chief Executive Officer van 

Diversey, een wereldleider op het gebied van hygiëne, 

reinigingsoplossingen, voedselveiligheid en infectiepreventie. Het 

in de VS gevestigde Diversey, eigendom van Bain Capital, heeft 

9.200 werknemers en genereert een omzet van $ 2,7 miljard. Dr. 

Kadri is ook bestuurslid bij A.O. Smith, een in de VS gevestigde 

toonaangevende wereldwijde producent en leverancier van 

waterverwarmingsapparatuur.

Dr. Kadri is een wereldburger met Marokkaans-Franse roots en 

professionele ervaring op vier continenten. Tijdens haar 22-jarige 

carrière bekleedde ze diverse functies bij topmultinationals 

waaronder Shell-Basell, UCB-Cytec, Huntsman, Rohm Haas-

Dow Chemical en Sealed Air.

Haar verantwoordelijkheden omvatten onderzoek en ontwikkeling, 

strategie, business en digitaal in sectoren als automotive, 

lucht- en ruimtevaart, olie & gas, mijnbouw, waterontzilting, 

bouw, consumptiegoederen, voedseldiensten, gastvrijheid 

en gezondheidszorg. Ze heeft transformaties begeleid door 

meerdere fusies en overnames.

Ilham Kadri leidde de turnaround van Diversey, te beginnen in 

2013, toen ze bij Sealed Air kwam, de eigenaar van het bedrijf 

in die tijd. Ze liet de prestaties van Diversey groeien en leidde 

in 2016 de spin-off van de activiteiten die resulteerde in de 

overname door Bain Capital.

Bij Diversey leverde ze sinds 2013 een jaarlijkse omzetgroei van 

dubbele cijfers en inkomsten, terwijl het bedrijf zich uitbreidde 

naar high-performance sectoren zoals gezondheidszorg en 

foodservice. Betrokkenheid van medewerkers verdubbelde 

tot een record van 80% in 2016, omdat ze de onderneming 

een duidelijk doel gaf om de prestaties te verbeteren en de 

verdiensten te belonen.

Ilham Kadri zet zich in voor diversiteit en inclusie, begeleiding van 

jonge vrouwen en bevordering van vrouwelijk leiderschap op het 

gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. 

Gedurende haar carrière ontving ze prijzen voor het bestrijden van 

analfabetisme, voor het ontwikkelen van goede doelen en voor 

haar zakelijk leiderschap.

Ze behaalde een diploma in chemische technologie aan L’École 

des Hauts Polymères in Straatsburg en een doctoraat in de 

macromoleculaire fysico-chemie aan de Louis Pasteur Universiteit 

in Straatsburg.

De toekomstige CEO heeft een zeer 
internationaal profiel, wat naar onze 
mening positief is, aangezien Solvay 
een multinationale onderneming 
is geworden, zelfs meer na de 
transformatie die in 2013 begon.

Na een uitgebreide 
portfoliotransformatie verwachten 
we dat haar eerste prioriteit ligt 
bij organische groei en een verdere 
stroomlijning van de organisatie.

Ilham Kadri heeft een sterke staat van 
dienst, een lange ervaring in de chemische 
industrie (samen met haar chemische 
academische achtergrond) en komt van 
buiten Solvay en zou daarom de cultuur 
van Solvay verder kunnen veranderen.

Nathalie Debruyne, Degroof Petercam

Wim Hoste, KBC Securities

Markus Mayer, Baader Bank
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In 2018 ontving Solvay een AAA-rating (op een schaal van 

AAA-CCC) door Morgan Stanley Capital International 

(MSCI) in hun ESG Ratings-beoordeling.

 Solvay werd voor het tweede jaar op rij bevestigd als een 

onderdeel van de World Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI World). Dit onderstreepte de toewijding van de Groep 

om zijn prestaties in duurzame ontwikkeling als onderdeel 

van zijn bedrijfsstrategie te verbeteren.

 Solvay ontving de Integrated Thinking Award van het 

Institut du Capitalisme Responsable en onderstreepte het 

werk van Solvay voor de realisatie van het geïntegreerde 

jaarverslag van 2017.

 Solvay is genomineerd door de Finance for the Future 

Award van het Institute of Chartered Accountants in 

Engeland en Wales (ICAEW)

 Solvay is genomineerd door de Belgische Vereniging 

van Financiële Analisten (BVFA) in de Best Financial 

Communication categorie.

 De Betrokkenheid van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen van Solvay is erkend door EcoVadis, het 

eerste samenwerkingsplatform dat Supplier Sustainability 

Ratings voor wereldwijde toeleveringsketens levert, als 

‘Advanced’, waarmee Solvay’s plek in de top 1% van alle 

chemische bedrijven die in 2018 werden beoordeeld, wordt 

bevestigd.
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https://www.solvay.com/en/sustainability/sustainability-solvay/our-approach-solvay-way/solvay-confirmed-dow-jones
https://www.solvay.com/en/sustainability/sustainability-solvay/our-approach-solvay-way/solvay-confirmed-dow-jones
https://www.ecovadis.com/
https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting#Integrated-reports
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NAAR EEN STERKERE SOLVAY: 
ons groeipotentieel

Wist je dat?

In de afgelopen vijf jaar onderging  Solvay een baanbrekende transformatie 

door belangrijke acquisities en desinvesteringen te doen en de ene 

gedurfde stap na de andere te nemen. Vandaag is de Groep duurzamer, 

winstgevender, innovatiever, specialistischer en mondiaal. Dus waar staan 

we vandaag vergeleken met vijf jaar geleden? Bekijk de video en uitvind...

Tijdens de Investor Update op 24 september in Londen, 

heeft Solvay beleggers over haar bedrijfsportefeuille 

geïnformeerd, waarbij Next Generation Mobility & 

Resource Efficiency belangrijke markten en belangrijke 

hefbomen zijn, waarmee de Groep superieure en 

duurzame waardegroei kan leveren. 

Solvay’s ingrijpende transformatie heeft de 
afgelopen jaren sterke winst, kasstroom en 
rendementen opgeleverd.   
 

Jean-Pierre Clamadieu, CEO

ONZE STRATEGISCHE REIS  
NAAR EEN STERKERE SOLVAY

https://media.solvay.com/medias/domain1446/media391/59341-h2vojbx3xc-preview.mp4


+ 6 to 9 %

+ 10 to 15 %

+ 50 - 100 bp
over 3 jaren

- 1 miljoen ton CO2  
tegen 2025

Herbevestiging van de 
2025 extra financiële 
doelstellingen 
Veiligheid, maatschappelijke acties, 

werknemersbetrokkenheid & duurzame 

oplossingen

Onderliggende EBITDA op organische1 basis 

Gemiddeld per jaar

Exclusief effecten van omrekening van vreemde 

valuta en perimeterwijzigingen

Free cash flow aan Solvay aanheelhouders 

Bij constante perimeter

CFROI

Winst

Cash

Rendement

Planeet

Duurzaamheid

Broeikasgasemissies

In absolute termen, bij constante perimeter
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CIJFERS

A
an

de
el

ho
ud

er
sb

rie
f

8

Wat is het groeipotentieel 
van de Groep?
Tussen 2019 en 2021 verwacht Solvay een jaarlijks groeipotentieel 

op middellange termijn voor onderliggende EBITDA van 6 tot 9% op 

organische basis

Advanced 
Materials  

+ 6 tot 10 %

Advanced 
Formulations  

+ 6 tot 10 %

Performance 
Chemicals 

+ 2 tot 6 %

aangestuurd door vooraanstaande 

marktposities en een ongeëvenaarde 

combinatie van hoogwaardige polymeer- 

en composiettechnologieën. Deze 

materialen bieden oplossingen voor 

duurzame mobiliteit, voornamelijk ter 

verbetering van de energie-efficiëntie van 

vliegtuigen en auto’s;

dankzij leidende marktposities en op 

maat gemaakte oplossingen voor 

oppervlaktechemie, vooral om de efficiëntie 

van grondstoffen in de sectoren van de 

mijnbouw, olie & gas en landbouw te 

verbeteren, waarbij de impact op het 

leefmilieu wordt beperkt;

gebaseerd op het herstel van de 

natriumcarbonaatactiviteit. Dit geeft 

Solvays leidende positie weer met 

productiesites van wereldklasse.

De vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders heeft het potentieel om 

gemiddeld met 10 tot 15% per jaar te groeien. De aangehouden discipline 

in kapitaaluitgaven en lagere financiële lasten als gevolg van de verwachte 

schuldafbouw, zouden ook moeten bijdragen aan de sterke groei. 

Cash Flow Return On Investment (CFROI) heeft het potentieel om 

over drie jaar te stijgen met 50 tot 100 basispunten. Hierdoor wordt het 

rendement stevig verankerd in de waardecreatiezone, een niveau dat in 

2018 voor het eerst in meer dan 10 jaar werd bereikt.

In de toekomst zal Solvay haar verscheidenheid aan technologieën en 

haar vereenvoudigde klantgerichte organisatie, blijven inzetten om te 

vernieuwen en een superieure groei te verwezenlijken.

Karim Hajjar,  

Lid van het Uitvoerend Comité en CFO

1 Perimeter- en wisselkoerseffecten op conversie uitgesloten



Als we in slechts vier woorden kunnen zeggen wat we voor onze klanten 
doen, doen we meer met minder. We verbeteren de productieprocessen 
van onze klanten. We vergroten de efficiëntie van hun activa. We verhogen 
de opbrengsten. Hoe doen we dat? Door minder te verbruiken: minder 
natuurlijke hulpbronnen, minder gebruik van zoet water, gebruik van 
energie en bovendien het verminderen van de milieu-impact van de 
activiteiten van onze klanten.

Vincent De Cuyper,  

Lid van het Uitvoerend Comité

Solvay op de stoel van Next Generation Mobility 
met de hoogwaardige polymeer- en 
composiettechnologieën van Advanced Materials

Solvay als unieke leverancier van oppervlaktechemie 
die problemen met beperkte middelen oplost  
met Advanced Formulations

Het leiderschap van Solvay is gebaseerd op een portfolio van technologieën,
polymeren en materialen ongeëvenaard in onze branche. Deze portfolio is
een belangrijke troef voor onze klanten: het stelt ons in staat om met hen 
geavanceerde oplossingen te ontwikkelen dankzij diepgaande technologische 
kennis van onze teams. Langlopende contracten ondertekend in de afgelopen 
maanden met Airbus, Bell, Safran en Spirit tonen ons vermogen om duurzame 
strategische partnerschappen te implementeren. Deze alleen al zijn meer dan 
één miljard euro waard.

• Aerospace-toename en hoger gebruik van composieten

•  Veranderingen in de automobieltechnologie / elektrificatie

•  Andere markten, waaronder gezondheidszorg en 

elektronica, behoeften aan hoogwaardige polymeren

• Maximaliseer de mijnopbrengst als de kwaliteit  

van het erts degradeert

• Grotere vraag naar metalen in verband met elektrificatie

• Verbeter de olie- en gasproductiviteit en verlaag  

de milieu-impact

• Agro en andere markten behoeften  

aan groenere oplossingen

• Ongeëvenaarde portfolio van polymeren en composietmaterialen

•  Innovatieve en op maat gemaakte oplossingen voor uitdagende 

applicaties

•  Diepe toepassingsexpertise & customer intimacy

• Innovatieve technologieën om de procesopbrengst 

te verbeteren en de eco-impact te verminderen

• Intimiteit van de klant om markttendensen en 

-behoeften vast te leggen

• Wereldwijde reikwijdte waardoor geografische 

uitbreiding mogelijk is

BELANGRIJKSTE TRENDS

BELANGRIJKSTE TRENDS

SOLVAY STERKTES

SOLVAY STERKTES

Augusto Di Donfrancesco,  

Lid van het Uitvoerend Comité
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Leiderschapsfuncties bij Performance Chemicals 
ondersteunen groei

Met deze belangrijke trends en veerkrachtige vraag, gaat het niet langer 
om cyclische activiteiten. Eindelijk zijn alle eindmarkten 
consumentenproducten die een zeer sterke en veerkrachtige markt is. 
Solvay is extreem actief voor investeringen in technologieën om onze 
processen te verbeteren tijdens het stroomlijnen en het optimaliseren van 
onze kernkosten bij elke gelengenheid.

• Robuuste vraag in de belangrijkste markten van vlakglas, 

containerglas, huishoudelijke artikelen en verpakkingen

• Aanscherping van de toevoer van natriumcarbonaat

•  Sterke vraag naar peroxiden

• Behoud van een concurrerende industriële 

voetafdruk en activa van wereldklasse

• Prijsverhogingen

• Focus op cash

BELANGRIJKSTE TRENDS SOLVAY STERKTES

Pascal Juéry, 

Lid van het Uitvoerend Comité 
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JEAN-PIERRE 
CLAMADIEU

OVER DUURZAAMHEID

We hebben onze doelstellingen om de CO2 terug te dringen, 

vastgelegd in absolute termen, waardoor onze groei niet ten 

koste gaat van de planeet en we een voortrekkersrol spelen in de 

chemiesector.

Solvay’s ambitieuze  
inzet om de klimaatverandering  
te bestrijden 

Solvay verbindt zich ertoe om tegen 2025 de uitstoot van 

broeikasgassen met 1 miljoen ton te verminderen:

 

•   door verbeteringen van de energieefficiëntie en -mix 

•   en door investeringen in schone technologieën. 

 

Met het vastleggen van de doelstelling in absolute termen, is 

Solvay één van de eerste chemiegroepen die haar emissies 

loskoppelt van haar groei. 

https://www.youtube.com/embed/rufuplqrDfk
https://www.solvay.com/en/sustainability/sustainability-solvay/our-5-sustainable-development-targets-2025#Greenhouse-gas-emissions-reduction


A
an

de
el

ho
ud

er
sb

rie
f

11

Solvay zal zijn locaties in Brussel en Lyon omvormen naar unieke  

en moderne gebouwen om zo te komen tot dynamische centra die samenwerking, 

innovatie en duurzaamheid bevorderen. 

Deze nieuwe werkruimten, die meer representatief zijn voor de Groep en haar cultuur, zullen 

de versnelling van de groei en ontwikkeling die vereist is door de transformatie van Solvay 

mogelijk maken en ontketenen.

SOLVAY FOCUS

Het onderzoekscentrum Saint-Fons, 

gelegen in de befaamde ‘Chemical Valley’ 

in Lyon, wordt het grootste innovatie- en 

technologiecentrum van de groep. Het 

nieuwe I&T Center zal innovatieve chemie 

ontwikkelen voor energie, hightech 

materialen en prestatieformules op 

basis van geavanceerde technologieën 

- van onderzoek en ontwikkeling tot 

industrialisatie. Het I&T Center zal nauw 

samenwerken met het toekomstige Material 

Science Application Center (Brussel).

De site zal gewijd zijn aan hoogtechnologische 

innovaties op het gebied van chemie en geavanceerde 

materialen. Van daaruit is het de missie van Solvay 

om haar eigen Research & Innovation (R&I) activiteiten 

te laten groeien, evenals die met haar partners, om 

oplossingen te creëren voor een snel evoluerende 

samenleving, vandaag en in de toekomst.

Lyon

Brussel

https://www.solvay.com/en/new-solvay-headquarters
https://www.solvay.com/en/new-solvay-innovation-technology-center-lyon
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Evolutie 
van Solvay 
aandelenkoers

hoge grondstoffen- en energieprijzen die zich vertalen in 

inflatoire druk en

EU-economie beïnvloed door de Italiaanse 

begrotingsgerelateerde spanningen en Brexit-gerelateerde 

spanningen. 

In deze steeds onzekere omgeving trok de overgrote 

meerderheid van aandelen en indices zich terug, en met 

name in oktober.

Sinds het begin van het jaar daalde de aandeelkoers van 

Solvay in lijn met BEL20 (~ -11%), Euro Stoxx Chemicals (~ 

-10%) en gediversifieerde concurrenten* van Solvay (~ -11%). 

* Akzonobel, Arkema, BASF, Clariant, DSM, Evonik et Lanxess

Solvay’s aandelenkoers vertoonde een relatieve veerkracht sinds 

het eerste halfjaar, dankzij het Investor Update-evenement waar 

we het groeipotentieel van 2019-2021 voorstelden, de benoeming 

van Ilham Kadri als toekomstige CEO van Solvay en de sterke 

organische groei.

Sinds het einde van de zomer is de volatiliteit van de financiële 

markten toegenomen door:

toenemende geopolitieke en handelsgerelateerde 

spanningen die een negatieve invloed hebben op de 

wereldwijde groei, met name de Chinese groei

verstrakking van het Amerikaanse monetaire beleid als 

gevolg van de oververhittingseconomie, leidend tot een 

sterkere Amerikaanse dollar die de opkomende markten 

heeft beïnvloed

Solvay maakt deel uit van de belangrijkste 

indices: Bel20, CAC Next 20, STOXX-familie 

(DJ Stoxx en DJ Euro Stoxx), MSCI-index, 

Euronext 100 evenals de DJSI World Index 

en de FTSE4Good, een van de belangrijkste 

indices voor maatschappelijk verantwoorde 

investeringen.

DE EERSTE NEGEN MAANDEN 
ZAGEN DE TERUGKEER VAN 
MARKTVOLATILITEIT 
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https://www.solvay.com/en/investors/share-information#Listings
https://www.solvay.com/en/investors/share-information#Listings
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Interimdividend
De Raad van Bestuur keurde  

de betaling op 17 januari 2019 goed  

van een interimdividend  

van € 1,44.

Het slotdividend zal op de 
volgende Algemene 
Vergadering van 
Aandeelhouders worden 
goedgekeurd.

De 2019 Algemene Vergadering van Solvay zal plaatsvinden op 14 mei 2019 in Brussel.

Hoe deel te nemen?

Ongeacht het aantal aandelen dat zij houden, worden alle aandeelhouders op naam uitgenodigd 

om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. De vergadering is een speciale gelegenheid 

om met Solvay’s Management te praten, meer te weten over de resultaten en de doelstellingen 

van de Groep, en deel te nemen aan het besluitvormingsproces.

INTERIMDIVIDEND
Betaling     17 januari 2019

Criterium datum (laatste datum cum-coupon) 14 januari 2019

Citaat ex-dividend van   15 januari 2019

Registratiedatum 
( gedematerialiseerde aandelen )   16 januari 2019

Kennisgeving van de activiteiten  
met betrekking tot aandelen op naam, uiterlijk 8 januari 2019

SLOTDIVIDEND
Beslissing van de Raad van Bestuur  26 februari 2019

Betaling     23 mei 2019

Criterium datum (laatste datum cum-coupon) 20 mei 2019

Citaat ex-dividend van   21 mei 2019

Registratiedatum
( gedematerialiseerde aandelen )   22 mei 2019

Kennisgeving van de activiteiten  
met betrekking tot aandelen op naam, uiterlijk 14 mei 2019

https://www.solvay.com/nl/investors/investor-toolkit/shareholders-corner/aandelen-registratiediensten
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Aandeelhouders Diensten

Tijdige informatie

Om de clubleden up-to-date te houden met het laatste nieuws 

over de Groep, sturen we verschillende publicaties zoals: 

• Een Aandeelhoudersgids

• Infographics per kwartaal met betrekking  

tot de publicatie van de resultaten

• Een jaarlijkse aandeelhoudersbrief

• Uitnodigingen voor speciale evenementen 

Solvay beleggingsclub werd opgericht in 2014 en is gericht op particuliere beleggers die bijzonder geïnteresseerd zijn in het leven van de 

Groep en om haar leden een beter inzicht te geven over Solvay, haar businesses en haar activiteiten.

De Solvay website www.solvay.com geeft toegang tot een breed 

scala aan regelmatig bijgewerkte informatie over de Groep en haar 

activiteiten. 

Een sectie is speciaal gewijd aan de financiële gemeenschap en 

aan de Aandeelhouders van Solvay (deze sectie is beschikbaar in 

3 talen). Van de verschillende functies hebt u rechtstreeks toegang 

tot de aandelenkoers, de evenementenkalender, persberichten en 

presentaties, met name de aandeelhoudersvergadering, die u 

tijdens de herhaling kunt bekijken.

Communicatiemedia kunnen worden bekeken in de sectie 

Evenementenkalender, samen met de retailpresentaties en het 

jaarlijkse geïntegreerde rapport.

Solvay stuurt ook Groepsnieuws per e-mail naar gebruikers die 

zich aanmelden voor de Beleggingsclub.

Abonneer u op Solvay sociale netwerken om direct het laatste 

nieuws van de Groep te volgen

Ik wil me graag aanmelden bij de Beleggingsclub

Registreer u bij de Club op solvay.com, via de sectie 

‘Aandeelhouder corner’ en ontvang automatisch het hele jaar door: 

• uitnodigingen tot Solvay evenementen voor individuele beleggers

• e-mails over de activiteiten van de Groep

• onze persberichten

• kennisgeving over de publicatie van het jaarverslag

SOLVAY BELEGGINGSCLUB

De website

Wist u dat aandeelhouders op naam mogen 

gebruikmaken van de volgende diesnten?

• gratis bewaring en administratiekosten

• persoonlijke oproepen voor vergaderingen en 

de kennisgeving van deelname aan de jaarlijkse 

algemene vergadering automatisch verstuurd

• dividendrapport met een nuttig overzicht van al uw 

dividenduitkeringen automatisch verstuurd

• persberichten over financiële publicaties per e-mail 

(of gewone post) toegestuurd

https://www.facebook.com/solvaygroup/?brand_redir=717147795042355
https://medium.com/@SolvayGroup
https://www.instagram.com/solvaygroup/
https://twitter.com/solvaygroup
https://www.youtube.com/user/SolvayGroup
https://www.linkedin.com/company/solvay?originalSubdomain=fr
https://www.solvay.com/nl/investors/investor-toolkit/aandeelhouders-corner
https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting#solvay-earnings
https://www.solvay.com/en/investors/financial-calendar-events-presentations
https://www.solvay.com/nl/investors/investor-toolkit/aandeelhouders-corner
https://www.solvay.com/nl/investors/investor-toolkit/aandeelhouders-corner
https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting#Financial-news
https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting#Integrated-reports
https://www.solvay.com/en/investors/investor-toolkit/shareholders-corner
http://www.solvay.com
https://www.solvay.com/en/investors/share-information
https://www.solvay.com/en/investors/solvay-event-calendar/shareholders-meetings
https://www.solvay.com/en/investors/financial-calendar-events-presentations
https://www.solvay.com/nl/investors/investor-toolkit/shareholders-corner/aandelen-registratiediensten
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Volgende retail evenement
Kom op zaterdag 17 november langs bij Tour & Taxis Brussel voor de 

13e editie van Finance Avenue, de grootste beurs voor beleggers en 

spaarders. Het Solvay Investor Relations team zal aanwezig zijn 

op Solvay stand om uw vragen te beantwoorden.

Presentatie door

Geoffroy Raskin 

Head of Investor Relations,  

omstreeks 10u15

 

Gratis toegang

Contact
Retail Investor relations 

solvay.inaction@solvay.com

Aandeelhouders diensten 

voor aandelen op naam 

shareholders@solvay.com

mailto:solvay.inaction%40solvay.com?subject=
mailto:shareholders%40solvay.com?subject=


Solvay SA
310 Ransbeekstraat

1120 Brussel

België

T  +32 2 264 2111

F  +32 2 264 3061

17 november 2018

Finance Avenue

17 januari 2019

Betaling van het 2018 interimdividend

27 februari 2019

Jaar 2018 resultaten

Eind maart - begin april 2019

2018 geïntegreerd jaarverslag publicatie 

7 mei 2019

Resultaten van de eerste kwartaal 2019 

14 mei 2019

Algemene aandeelhoudersvergadering van 2019 

23 mei 2019

Betaling van het 2018 slotdividend

31 juli 2019

Resultaten van de eerste halfjaar 2019 

7 november 2019

Resultaten van de eerste negen maanden van 2018

Agenda

www.solvay .com

Volgs ons via :
Solvay is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen 
van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten 
wereldwijd in veel diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto’s, batterijen, smart 
devices, medische toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan 
efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mobiliteit, de formul-
eringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit 
verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 26 800 werknemers verspreid over 61 landen. In 2017 
bereikte de netto-omzet 10,1 miljard en de marge 22%, met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereld-
top-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB 
- Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR programma. 
(Financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides)

http://www.solvay.com
http://www.facebook.com/solvaygroup
http://www.twitter.com/solvaygroup
http://www.youtube.com/solvaygroup
http://www.linkedin.com/solvaygroup
mailto:investor.relations%40solvay.com?subject=

