Resultaten 9 maanden 2019
HOOGTEPUNTEN
Organische groei sluit de effecten van omrekening
van vreemde valuta en perimeterwijzigingen uit.

Solvay heeft stevige resultaten en kasstromen behaald
in de eerste negen maanden, en vooral in het derde
kwartaal, waarbij we de hardnekkige uitdagingen in de
macro-economische omgeving te boven kwamen. Deze
prestatie is deels te danken aan de discipline doorheen
het bedrijf en focus op kosten en kasstroom en geeft ons
het vertrouwen om de tegenkantingen te overwinnen en
de vooruitzichten opnieuw te bevestigen.
Vandaag delen we bovendien ons strategisch stappenplan,
dat de weg beschrijft naar de ontketening van het volledig
potentieel van Solvay om de groei te stimuleren en
kasstromen en het rendement te verbeteren.

Ilham Kadri, CEO

Resultaten in
overeenstemming met
verwachtingen
vs 9M 2018

Weerstand door
kosten discipline

O N D E R L I G G E N D E D ATA

+1,6%

+0,2%
-2,6%

Netto
omzet

-2,7%
organische
groei

EBITDA

€ 7 803 mln

Free Cash Flow
aandeelhouders

Winst per
aandeel

voortgezette activiteiten

voortgezette activiteiten

€ 1 796 mln

€ 6,68

€ 345 mln

20%

46%

Advanced Formulations

Advanced materials

Tweecijferige volumegroei in
composietmaterialen voor
de luchtvaart hielden aan in
het derde kwartaal, wat tot
een recordprestatie leidde,
vóór een verwachte vertraging
in het vierde kwartaal. De
prestaties in het derde kwartaal
van Specialty Polymers
werden beïnvloed door de
aanhoudende tegenkantingen
in de automobiel- en
elektronicamarkten en
door de verlaging van de
voorraadniveaus van Solvay,
die de kosten negatief
beïnvloedden.

onderliggende
EBITDA

€ 1 796 mln

34%

Performance Chemicals

Aroma Performance, evenals
de coatings- en zorgactiviteiten in Novecare
bleven stevig in het derde
kwartaal. De orderniveaus
in agro en mijnbouw
kwamen lager uit, na een
sterk tweede kwartaal.
Talrijke kostenacties
compenseerden gedeeltelijk
de impact van de lagere
omzet op de EBITDA.
De Noord-Amerikaanse
markt voor schalieolie
en -gas bleef in het derde
kwartaal afnemen en de
concurrentiepositie van
Solvay verslechterde verder
in het kwartaal.

Prijsverhogingen werden gehandhaafd, wat leidde tot een sterke stijging van het
rendement in de natriumcarbonaat- en peroxide-activiteiten bij een stabiele vraag in
het derde kwartaal. De resultaten profiteerden verder van verdergaande maatregelen
voor operationele efficiëntie.

2019
Vooruitzichten

Solvay verwacht een organische groei [1] van de onderliggende
EBITDA tussen -2% en -3% jaar op jaar, en een vrije
kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten van ongeveer € 490 miljoen [2], in lijn met
de eerder gegeven verwachtingen. Aan de huidige wisselkoersen
komt de onderliggende EBITDA naar verwacht op ongeveer €
2.330 miljoen uit, vrijwel ongewijzigd tegenover 2018.
Organische groei is exclusief omrekeningen van valuta en perimetereffecten, en is te
vergelijken met € 2 330 mln pro forma in 2018, die al het € 100 mln IFRS 16 effect omvat.
[2]
Vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders 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.
[1]

Nieuws

De Raad van Bestuur heeft een
interim-dividend van € 1,50
bruto per aandeel voor het
boekjaar 2019 goedgekeurd,
een stijging van +4,2%
in vergelijking met 2018.
Solvay zal het interim-dividend
betalen volgens het volgende
tijdsschema:
• 20 januari: betaling
• 15 januari: criteriumdatum
• 16 januari: citaat ex-dividend
• 17 januari: registratiedatum
voor gedematerialiseerde
aandelen
• 9 januari: kennisgeving van de
operatie met betrekking tot
aandelen op naam, ten laatste
Bezoek de dividendpagina voor
meer informatie.

Solvay heeft zojuist de evaluatie
van haar strategie G.R.O.W.
aangekondigd. Voor meer
informatie, neem vandaag
om 14:00 deel aan onze live
webcast mee. Ilham Kadri
(CEO) en Karim Hajjar (CFO)
zullen een kort commentaar
geven op de resultaten van
de eerste negen maanden
van 2019. Ze zullen ook de
nieuwe strategische routekaart
delen met investeerders en
aandeelhouders.
G.R.O.W. beschrijft ons pad
naar het ontketenen van ons
potentieel voor winstgevende
groei, cashflow en superieur
rendement voor onze
aandeelhouders.

Ter ondersteuning van de
internationale evenementen
en de VN-Klimaattop, namen
Solvay-medewerkers van
17 tot 27 september over
de hele wereld deel aan
maatschappelijke acties
tijdens de eerste Citizen Day
van het bedrijf. Solvay koos
‘milieubehoud’ als thema voor
de Citizen Day in 2019, dat tot
doel heeft om werknemers
over de hele wereld de
mogelijkheid te bieden om actie
te ondernemen om het milieu
in hun gemeenschappen te
beschermen. In totaal namen
169 locaties deel, dat meer
dan 94% van de werknemers
van de Groep wereldwijd
vertegenwoordigt.

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

