Resultaten 1 kwartaal 2019
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Organische groei sluit de effecten van omrekening
van vreemde valuta en perimeterwijzigingen uit

Solvays resultaten voor het eerste kwartaal waren in
lijn met onze verwachtingen, met macro-economische
omstandigheden die wogen op de automobiel-, elektronicaen olie- en gasmarkten, terwijl andere, waaronder lucht- en
ruimtevaart, een sterke groei kenden.

Ilham Kadri, CEO

Sinds mijn startdag op 1 maart gaat onze aandacht uit naar het
reageren op de uitdagende marktsomstandigheden, vooral wat
betreft het kostenbeheer en het leveren van kasstroom. Samen
met ons heruitgelijnd uitvoerend comité ben ik begonnen
aan een uitgebreide strategische herziening met also duidelijk
doel de waardecreatie in gang te zetten en te versnellen. Met
een erfenis van innovatie, sterke klantenrelaties en toewijding
aan duurzaamheid, zijn we enthousiast over de toekomstige
mogelijkheden.
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Advanced materials

Onderliggende EBITDA lager
door volume- en mixeffecten
en hogere grondstofkosten.
De lagere vraag in
de automobiel- en
elektronicamarkten werd
nog versterkt door de
afbouw van voorraden
bij klanten. Dit werd
opgevangen door de
tweecijferige volumegroei
in luchtvaart, die werd
aangedreven door
commerciële en militaire
programma’s.

€ -91 mln

Advanced Formulations

Onderliggende
EBITDA

€ 571 mln

33%

Performance Chemicals

Sterke groei van onderliggende
EBITDA dankzij hogere prijzen, die
hogere grondsstof- en energieprijzen
meer dan compenseerden. Volumes
bleven stevig in de natriumcarbonaaten peroxide-activiteiten.

Onderliggende organische
EBITDA licht lager door
afname volumes in
olie en gas, gedeeltelijk
gecompenseerd door
positieve nettoprijszetting.
De vraag van de
stimulatiemarkt voor
schalieolie- en gas in
Noord-Amerika was
lager jaar op jaar, maar
stabiliseerde ten opzichte
van het vierde kwartaal
van 2018. Andere markten,
waaronder mijnbouw,
bleven over het algemeen
ondersteunend.

De economische context is sinds februari verslechterd
en we verwachten dat dit zich in het tweede kwartaal zal
voortzetten. Solvay verwacht daarom nu voor 2019:

2019
Vooruitzichten

• Stabiele tot bescheiden lagere onderliggende EBITDA
op organische basis ;
• Vrije kasstroom aan aandeelhouders uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten van ongeveer € 490 mln*, wat
bovenop de dividenduitkering een nettoschuldafbouw
van ongeveer € 100 mln mogelijk maakt.
* Vrije kasstroom aan Solvay-aandelhouders is vrije kasstroom na financieringsbetalingen en dividenden
aan minderheidsbelangen, en is te vergelijken met € 566 mln in 2018. De vrije kasstroom uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten (vóór financiering) wordt op ongeveer € 770 mln verwacht in 2019, versus € 846 mln
pro forma in 2018.

Nieuws

Solvay kondigt de herschikking
aan van zijn uitvoerend comité
om het operationele succes
en de groei van elk business te
ondersteunen. Elk lid heeft nu
de directe verantwoordelijkheid
voor de resultatenrekening van
de GBU die hij overziet. Hierdoor
kunnen leidinggevenden
efficiënter hun middelen
toewijzen om groei en innovatie
in elk bedrijf te stimuleren,
met de nadruk op het creëren
van waarde voor het bedrijf als
geheel. Het Directiecomité zal
uit zes leden bestaan zodra een
nieuwe Human Relations Officer
is aangesteld.

Solvay Ventures heeft
geïnvesteerd in Longwater
Advanced Materials Fund, een
risicokapitaalfonds beheerd
door Longwater Investment,
een pionier in het investeren
in geavanceerde materialen
en chemiegerelateerde
technologieën in China.
Deze samenwerking
biedt mogelijkheden voor
samenwerking en co-investering
met lokale ecosystemen voor
risicokapitaal en zal de innovaties
van Solvay versnellen.

Solvay oefent de eerste calloptie uit op een hybride
obligatie ter waarde
van €700 miljoen, na de
succesvolle uitgifte van een
eeuwigdurende
hybride obligatie in december
2018. Dit zal leiden tot een
verdere verlaging van de
financiële lasten. Deze stappen
weerspiegelen de voortdurende
focus op waardecreatie door
middel van een efficiënte en
kosteneffectieve
kapitaalstructuur en zijn
onderdeel van een voorzichtige
“investment-grade”
financieringsstrategie.

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

