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Het Solvay Solidariteitsfonds, 
dat wordt beheerd door de
Koning Boudewijnstichting, 
heeft de volgende belangrijke 
mijlpaal bereikt met de
benoeming van een formeel 
beheerscomité. Het Fonds zal 
dagelijks worden beheerd
door een toegewijd team met 
gelijke vertegenwoordiging 
van de Koning
Boudewijnstichting (directeur 
Dominique Allard), van Solvay 
(CEO Ilham Kadri) en
een onafhankelijk lid (Christian 
Jourquin), die ook het 
voorzitterschap van het
comité op zich zal nemen.

Solvay deelneemt aan het 
Supplier Clean Energy Program 
van Apple, een centraal 
onderdeel van het engagement 
dat Apple aankondigde om 
tegen 2030 koolstofneutraal 
te zijn met inbegrip van de 
volledige toeleveringsketen 
en producten. De 71 toe-
leveranciers van Apple, 
waaronder Solvay, hebben zich 
er wereldwijd toe verbonden om 
in het kader van deze inspanning 
producten met 100 % duurzame 
energie te produceren. De 
betrokkenheid van Solvay met 
Apple dateert van oktober 
2015, wanneer de Groep 
verschillende hernieuwbare 
energieoplossingen toepaste 
om Apple te voorzien van
materialen die met 100% groene 
stroom werden gemaakt, met 
voldoende flexibiliteit om 
zich aan te passen aan de 
toekomstige vraag.

Solvay en Leonardo hebben 
een vijfjarige overeenkomst 
ondertekend voor de levering 
van materiale voor de 
programma’s van de divisies 
Aerostructures, Aircraft, 
Helicopters en Electronics. 
Solvay zal een breed gamma 
innovatieve en marktleidende 
materialen leveren, 
waaronder thermohardende 
composieten, 
thermoplastische 
composieten en kleefstoffen. 
Naast de levering van 
materialen zal Solvay met 
Leonardo samenwerken in 
meerdere O&O-initiatieven 
die gericht zijn op de 
ontwikkeling van nieuwe 
materialen en nieuwe 
procestechnologieën.

37% 
Materials 

De sterke vraag in de sectoren 

gezondheidszorg en elektronica 

kon de achteruitgang in de 

luchtvaart (vermindering van de 

productie van burgervliegtuigen, 

terwijl die van de militaire 

luchtvaart goed stand hield), 

de automobielsector (ook al 

presteerde Solvay beter dan de 

markt in het algemeen dankzij een 

goede penetratiegraad van zijn 

technologieën) en de bouwsector 

slechts gedeeltelijk compenseren. 

Door de productie snel aan te 

passen, de prijzen te handhaven 

en de herstructureringsplannen 

te versnellen, realiseerde het 

segment eerder dan verwacht 

besparingen en beperkte het de 

impact van lagere volumes op de 

winstgevendheid.

26%  
Solutions

De goede vraag in 

de persoonlijke en 

huishoudelijke verzorging, 

de agrofoodsector 

en de veerkrachtige 

coatings compenseerden 

gedeeltelijk de lagere 

volumes in de olie- en 

gassector, de mijnbouw, 

de automobielsector 

en de elektronicasector. 

Kostenbeheersings-

maatregelen in combinatie 

met prijsinitiatieven 

hielpen de marges 

op peil te houden.

37% 
Chemicals

Lagere volumes in alle bedrijven - in de bouwsector, de glascontainers en de 

automobielsector - werden licht gecompenseerd door hogere prijzen. Door 

kostenbesparende maatregelen en prijsacties kon een groot deel van het volumetekort 

worden gecompenseerd en konden de marges worden behouden.

Ik ben erg trots op de manier waarop 
de Solvay-medewerkers de storm 
doorstaan door veilig te blijven en 
uitzonderlijk goed te beheren wat 
onder onze controle is. Onze focus op 
klanten, kosten en cash resulteerde 
in een sterke kostenreductie van 
€170 miljoen en een record aan vrije 
kasstroom van €435 miljoen in de eerste 
helft van 2020. Onze leidende positie in 
belangrijke markten en het brede scala 
van technologieën en innovatie stelden 
ons in staat om nieuwe opdrachten 
binnen te halen en tegelijkertijd de 
marges te beschermen. De komende 
maanden blijven we ons aanpassen aan 
de uitdagingen die ons pad kruisen 
en zullen we gerichte investeringen 
hervatten om in 2021 terug te keren 
naar groei.

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

Resultaten 
1ste halfjaar 
2020 

Ilham Kadri, CEO

€ 1 mld 
-16% 

organische groei

EBITDA
 

€ 435 mln
€ 33 mln in 1S’19 

FCF aan
Solvay-aandeelhouders 

voortgezette activiteiten

€ 3,14
-27%  

WPA
winst per aandeel

voortgezette activiteiten

€ 4,6 mld
-11%  

Netto- 
omzet

NIEUWS

onderliggende
EBITDA

€ 1 008 mln

In de context van de aanhoudende macro-onzekerheid en de beperkte 
zichtbaarheid verwacht Solvay dat de marktdynamiek in het derde kwartaal 
uitdagend zal blijven, alvorens in het vierde kwartaal te verbeteren. 
Tegen die achtergrond zal de focus op de kosten blijven liggen, met 
de verwachting dat er voor het jaar 2020 ongeveer €300 miljoen aan 
besparingen zal worden gerealiseerd en dat er een vrije kasstroom zal 
worden gegenereerd die vergelijkbaar is met die van 2019.

VS 1S 2019
onderliggende EBITDA & WPA
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