
€ 606mln 
+ € 40 mln 

FCF aan
aandeelhouders

voortgezette activiteiten

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

Solvay onthult de bestaans-
reden van de Groep. Solvay 
bestaat om mensen, ideeën 
en elementen te verbinden om 
de vooruitgang opnieuw uit te 
vinden, om kritieke industriële, 
sociale en ecologische 
uitdagingen op te lossen. 
Daarom is onze visie om 
duurzame gedeelde waarde 
voor iedereen te creëren.

Solvay lanceert een nieuw 
duurzaamheidsplan voor 2030, 
Solvay ONE Planet, met 10 
ambitieuze doelstellingen 
op 3 gebieden: climate, 
resources en better life. Om 
deze te bereiken, zal Solvay 
streven naar het bevorderen 
van duurzaamheid binnen 
zijn activiteiten en op de 
werkplaats, om superieure 
waardecreatie op lange termijn 
voor alle belanghebbenden te 
stimuleren.

Solvay heeft de verkoop 
van zijn Performance 
Polyamidesactiviteiten aan 
BASF en Domo Chemicals 
formeel afgerond. De 
afronding van deze 
transactie stelt Solvay in 
staat om haar onlangs 
aangekondigde G.R.O.W.-
strategie te versterken. Deze 
strategie is gebaseerd op 
drie kernpijlers - Materials, 
Chemicals en
Solutions - met elk een 
duidelijk mandaat.

46% 
Advanced Materials 

De sterke vraag naar 

composietmaterialen van 

luchtvaartklanten droeg bij aan de 

recordprestatie in 2019, ondanks 

de verwachte vertraging in het 

4de kwartaal als gevolg van de 

productievermindering van de 

737MAX. Specialty Polymers had te 

lijden onder terugvallende markten, 

voornamelijk in de automobiel- 

en elektronicamarkten, maar wist 

desondanks haar toonaangevende 

positie in alle belangrijke markten 

te behouden.

20% 
Advanced Formulations 

Veerkrachtige prestaties in 

verschillende activiteiten 

(coatings, landbouw, 

persoonlijke verzorging, 

smaken en geuren) 

konden niet compenseren 

voor een zwakkere 

mijnbouwsector en de 

groeiende uitdagingen in 

de olie- en gasmarkt.

Kostenmaatregelen 

verzachtten deels de 

impact van lagere 

volumes.

34%  
Performance Chemicals 

In een positieve marktomgeving werden hogere 

prijzen voor natriumcarbonaat- en peroxide-activiteiten 

neergezet, met als gevolg een sterke prestatie over 2019.

onderliggende 
EBITDA

€ 2 322 mln

In 2019 hebben we een record geleverd 
op vlak van totale vrije kasstroom en vrije 
kasstroomomrekeningsratio, waardoor 
we de schuldhefboom aanzienlijk hebben 
kunnen afbouwen. Onze focus op klanten 
en kosten te midden van de uitdagende 
marktomstandigheden heeft ons in staat 
gesteld om een stabiele EBITDA te 
bereiken. Met het oog op de toekomst 
nemen we extra efficiëntiemaatregelen om 
onze structuur verder af te stemmen op 
onze G.R.O.W.-strategie en de doorlopend 
tegenvallende markten het hoofd te 
bieden. Bovendien hebben we onze 
duurzaamheidsdoelstellingen -- Solvay One 
Planet --  bekendgemaakt, die ons, samen 
met onze nieuwe Bestaansreden, in staat 
zullen stellen om op lange termijn waarde 
te creëren voor onze aandeelhouders, in lijn 
met onze G.R.O.W.-strategie.

2019
Jaarresultaten 
Hoogtepunten

Ilham Kadri, CEO

53%
Duurzame 

oplossingen

-5%
Broeikasgas
-intensiteit

-18%
Arbeids-

ongevallen
47%

Maatshappelijke 
acties

€ 2,3mld
-2,8% 

organische groei

onderliggende

EBITDA

8,1% 
-0,1pp 

ROCE

€ 3,75
=  

Dividend 
bruto per aandeel

2020 VOORUITZICHTEN

Nieuws

onderliggende 
EBITDA 

0% tot -3% 
organische groei

vs 2019

Free Cash Flow 
conversie

28%
  

stabiel vs 2019

ROCE

~8%
  

stabiel vs 2019

VS 2018

Aanbevolen dividend, onder 
voorbehoud van goedkeuring 
van de 2020 algemene 
vergadering

https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/solvay-earnings
https://www.solvay.com/en/our-company/our-purpose
https://www.solvay.com/en/press-release/2030-sustainability-program-solvay-one-planet
https://www.solvay.com/en/press-release/solvay-completes-divestment-polyamides

