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De groep heeft het Solvay-
solidariteitsfonds opgericht. 
Het fonds steunt wereldwijd 
de werknemers van Solvay, die 
in nood verkeren als gevolg 
van de COVID-19-crisis. De 
eerste bijdragen zullen komen 
van het Uitvoerend Comité, 
het Senior Managementteam, 
de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur, de werknemers die, 
op vrijwillige basis, ervoor 
kiezen om bij te dragen en de 
aandeelhouders die ervoor 
kiezen om af te zien van een 
derde van het finale dividend 
voor 2019 dat in mei zal 
uitgekeerd worden.

Solvay werkt samen met 
Boeing om gezichts-
beschermers te leveren, 
die essentieel zijn om de 
eerstelijnshulp bij te staan in 
de strijd tegen COVID-19. 
Solvay levert aan Boeing 
hoogwaardige transparante 
folies van medische kwaliteit 
voor de productie van deze 
gezichts-beschermers. Ook 
heeft de Groep door zijn 
verschillende activiteiten 
over de hele wereld 
essentiële benodigdheden 
geproduceerd voor degenen 
die ze nodig hebben, zoals 
waterstofperoxide (H2O2), 
handdesinfectiemiddelen en 
andere noodhulpmiddelen.

Solvays geïntegreerde 
jaarverslag voor 2019 is 
beschikbaar. Vorig jaar heeft 
de Groep zijn veerkracht 
getoond. Solvay heeft 
belangrijke stappen gezet 
om zijn volledige potentieel 
te onthullen, door de 
G.R.O.W.-strategie en een 
nieuw operationeel model 
te definiëren - in lijn met zijn 
bestaansreden - en door zijn 
belangrijkste beleidslijnen 
in die zin te herzien. Deze 
belangrijke stappen, samen 
met de voortdurende 
vooruitgang op het 
gebied van geïntegreerd 
management, zullen Solvay 
helpen om deze periode van 
toegenomen uitdagingen te 
wijten aan de wereldwijde 
COVID-19-pandemie door te 
komen.

37% 
Materials 

Sterke vraag in onze kern-

markten, waaronder de auto-

industrie, de gezondheidszorg 

en de consumentengoederen. 

De resultaten van de 

elektronicasector waren 

wisselvallig, terwijl de lucht- 

en ruimtevaartindustrie werd 

getroffen door de verwachte 

productiestop van het 737MAX-

programma, die gedeeltelijk 

werd gecompenseerd door 

de toegenomen vraag 

inaar militaire vliegtuigen, 

terwijl de markt voor andere 

commerciële vliegtuigen stabiel 

bleef. Aanhoudende prijs- en 

kostenbesparende maatregelen 

compenseerden een aanzienlijk 

deel van de volumedaling.

25%  
Solutions

De aanzienlijk lagere vraag 

in de olie- en gasindustrie

woog zwaarder door dan 

de goede prestaties in 

andere markten. De vraag 

bleef sterk in huishoudelijke 

en persoonlijke verzorging, 

landbouw, coatings, 

halfgeleiders, mijnbouw 

en de voedingindustrie, en 

compenseerde de zwakten 

in thermische isolatie en 

andere industriële markten. 

De marges namen toe 

als gevolg van lopende 

kostenbeheersings-

maatregelen. 

38% 
Chemicals

Hogere prijzen en kostenreducties in het hele 

segment compenseerden de volumedalingen in 

sommige markten, zoals de bouwsector. De vraag 

bleef sterk in andere kernmarkten, zoals die van de 

consumptiegoederen.

In deze ongekende tijden is onze 
hoogste prioriteit de bescherming van 
gezondheid en veiligheid van onze 
werknemers, en tegelijkertijd blijven we 
ons richten op het veilig bedienen van 
onze klanten. De maatregelen die we 
met name op het gebied van kosten en 
cash hebben genomen, hebben onze 
sterke prestaties ondersteund, onze 
toonaangevende marges beschermd en 
onze winst- en liquiditeitsverwachtingen 
overtroffen. Vooruitkijkend, is het 
duidelijk dat de tegenwind toeneemt, en 
daarom verwachten we dat het tweede 
kwartaal aanzienlijk lagere resultaten 
zal opleveren. Dit gezegd zijnde, zullen 
onze krachtige maatregelen ons op 
weg helpen om de kurve te keren, 
zodat we op het gepaste moment onze 
groeibeloften weer op kunnen nemen.

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

Resultaten 
1kw 2020
Hoogtepunten

Ilham Kadri, CEO

€ 569 mln 
-1,2% 

organische groei

EBITDA € 202 mln
- € 91mln

FCF aan
Solvay-aandeelhouders 

voortgezette activiteiten

€ 2,08 
+3,7%  

WPA
voortgezette activiteiten

€ 2,5 mld 
-3,8%  

Netto-
omzet

Nieuws

Materials Chemicals Solutions

onderliggende 
EBITDA

€569 mln

Op 9 april heeft Solvay zijn doelstellingen voor 
2020 ingetrokken door de gevolgen van de 
toegenomen onzekerheid van de COVID-19-crisis 
op onze belangrijkste markten.

in 1kw 2019 

VS 1KW 2019

onderliggende 
EBITDA & WPA 
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