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De verkoop van de polyamide-
activiteiten van Solvay aan BASF 
boekt vooruitgang. BASF
heeft remedies aangedragen 
die betrekking hebben op 
een deel van de activa van de 
oorspronkelijke overname- 
overeenkomst. Hiermee 
geeft BASF gehoor aan de 
mededingingsbezwaren die de 
Europese Commissie heeft
opgeworpen.

Solvay heeft de Michelin 
Supplier Award 2018 gewonnen 
voor haar uitmuntendheid als
leverancier op het vlak 
van kwaliteit, innovatie en 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Deze toekenning
onderstreept de sterke 
samenwerking tussen Michelin 
en Solvay. Solvay produceert en 
levert hoogdispergeerbare
silica voor energiebesparende 
banden.

Solvay heeft nieuwe voorwaarden 
afgesloten voor een bestaande 
doorlopende kredietlijn van 
€ 2 miljard, waarbij de kredietkost 
verbonden wordt aan de 
vermindering van broeikasgassen. 
Solvay kondigde onlangs aan dat 
het in een nieuwe biomassaketel 
gaat investeren voor haar 
natriumcarbonaatfabriek in 
Rheinberg, Duitsland. Deze 
beslissing zal de CO₂-uitstoot van 
de vestiging met meer dan 30% 
verminderen en tegelijkertijd 
het concurrentievermogen 
verbeteren.

NIEUWS

49%
Advanced materials
De EBITDA voor het jaar 
groeide organisch met +3,1%, 
dankzij volumegroei in de 
automobiel- en lucht- en 
ruimtevaartsectoren en in de 
gezondheidszorg. 
De groei werd gedeeltelijk 
gecompenseerd door 
verwachte volumedalingen 
in de markten voor smart 
devices, dieselkatalysatoren en 
isolatiematerialen.

21%
Advanced Formulations
De EBITDA voor het jaar 
2018 groeide organisch 
met +8,1%, aangedreven 
door sterke volumegroei 
in de stimulatiemarkt 
voor schalie-olie en gas 
gedurende de eerste zes 
maanden, gevolgd door 
een significante afname 
in het vierde kwartaal. 
Prijszettingsvermogen en 
toegenomen volumes in alle 
markten ondersteunden 
groei in het jaar.30%

Performance Chemicals
De organische EBITDA groeide in het jaar met +1,6% als gevolg van 
sterke prestaties in peroxiden en gunstige marktomstandigheden 
in Brazilië, die volumes en prijzen ondersteunden. De stevige vraag 
en betere natriumcarbonaatprijzen beperkten de uitholling van de 
marge.

Onderliggende
EBITDA

€ 2 230 mln
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+ 56% 
Vrije Kasstroom

€ 725 mln

2018 
DIVIDEND

Bruto per aandeel

+ 4,2% 

€ 3,75

+ 12%

Winst per 
aandeel

€ 8,48

voortgezette bedrijfsactiviteiten

Bekijk Solvays 
jaarresultaten

In 2018 leverde Solvay opnieuw een organische EBITDA-groei van 
meer dan 5%, dankzij de groei in toepassingen voor duurzame 
mobiliteit en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Deze prestaties en 
de transformatie van de Groep hebben ertoe geleid dat we beter 
presteren op al onze financiële en extra-financiële doelstellingen 
die we in 2016 voor de middellangetermijn hadden vastgelegd. 
Onderliggende EPS groeide jaarlijks met gemiddeld +13% in die en 
de vrije kasstroom naar aandeelhouders steeg van €148 tot €725 
miljoen.

Mijn mandaat als CEO van Solvay loopt af op 1 maart. Ik ben 
verheugd het stokje over te dragen aan Dr. Ilham Kadri, die een 
nieuw hoofdstuk zal beginnen in de buitengewone geschiedenis van 
dit bedrijf, voortbouwend op het grote potentieel van zijn teams en 
portefeuille, en die Solvay naar een hoger niveau zal tillen.

Jean-Pierre Clamadieu, CEO

2018 Jaarresultaten
HOOGTEPUNTEN

2019
Vooruitzichten

In lijn met de trends in het vierde kwartaal verwacht Solvay 
dat positieve marktomstandigheden zullen aanhouden in de 
meeste belangrijke markten, hoewel de groei waarschijnlijk zal 
worden gematigd door de omstandigheden in de automobiel-, 
elektronica- en olie & gassectoren. In deze context blijven we ons 
richten op het verder ontwikkelen van onze groeiplatformen.

Solvay verwacht op dit moment dat de EBITDA in 2019 
bescheiden zal groeien en voornamelijk later in het jaar, 
waarbij de organische groei in het eerste kwartaal grotendeels 
vlak zal zijn, in verhouding tot de s     terke prestatie in 
2018*. Ondertussen zullen we ons blijven concentreren 
op kostendiscipline en op het afbouwen van de 
balansverplichtingen dankzij aangehouden solide operationele 

Organische groei sluit de effecten van omrekening 
van vreemde valuta en perimeterwijzigingen uit

aanbevolen dividend, onder 
voorbehoud van goedkeuring 
van de algemene vergadering

50%

Duurzame
oplossingen

-30%

Arbeids-
ongevallen

76%

Werknemers-
betrokkenheid

33%

Maatschappelijke
acties

- 24%

Broeikasgas-
intensiteit

* De EBITDA-groei in 2019 is vergelijkbaar met de pro forma 2018 EBITDA van € 2 330 mln 
voor het jaar en € 558 mln voor het eerste kwartaal, na de implementatie van IFRS16, en 
exclusief omrekening van valuta- en perimetereffecten.
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