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

De Raad van Bestuur heeft 
een interim-dividend van 
€ 1,50 bruto per aandeel 
voort het boekjaar 2020 
goedgekeurd, stabiel vs 
2019. Solvay zal het interim-
dividend betalen volgens 
het volgende tijdschema in 
2021:
• 7 januari: kennisgeving 

van de operatie met 
betrekking tot aandelen op 
naam, ten laatste

• 13 januari: criteriumdatum
• 14 januari: citaat ex-

dividend
• 15 januari: registratiedatum 

voor gedematerialiseerde 
aandelen

• 18 januari: betaling
Bezoek de dividendpagina 
voor meer informatie.

Solvay intensiveert zijn 
innovaties en commerciële 
successen:
• ActizoneTM  is een unieke 

technologie voor het 
langdurig desinfecteren van 
oppervlakken

• Amni® Virus-Bac OFF is een 
antivirale en antibacteriële 
polyamide-textieltechnologie

• een niet-gefluoreerde 
oppervlakteactieve 
stoftechnologie die 
momenteel wordt 
gekwalificeerd bij de klanten 
van de Groep

• Oplossing voor waterstof 
en schone energie voor 
bedrijfsvoertuigen en zware 
voertuigen voor ‘emissievrije’ 
mobiliteit

• Lockheed Martin en 
Boeing hebben ook 
verlengde contracten 
gesloten voor de levering 
van composietmaterialen 
door Solvay, waarmee het 
leiderschap van de groep in 
deze technologieën wordt 
versterkt.

Ga naar de Newsroom.

Er is dit kwartaal veel ESG-
nieuws! De Groep voltooide 
zijn routekaart voor duurzame 
ontwikkeling van Solvay 
ONE Planet door zijn 
klimaatambitie te versterken. 
Solvay zet zich nu in om zijn 
uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen in 
overeenstemming met de 
criteria die zijn vastgelegd 
door het Science Based 
Targets-initiatief. Solvay 
heeft de afgelopen 
maanden ook veel erkenning 
gekregen voor zijn duurzame 
engagementen. Onder deze 
rangschikt de Wall Street 
Journal de Groep als 52ste 
in de wereld vanwege zijn 
duurzaamheidsscore, terwijl 
de Solar Energy Industries 
Association Solvay plaatst in 
de top 10 van bedrijven met 
de grootste geïnstalleerde 
zonne-energiecapaciteit 
in de Verenigde Staten. 
Bekijk de ESG-webinar 
van Ilham Kadri voor meer 
informatie over onze 
duurzaamheidsinitiatieven.

35% 
Materials 

Daling van de volumes,

voornamelijk toe te schrijven

aan de auto en industrieel sector, 

gevolgd door het netto daling 

van de ritme van productie van 

burgerluchtvaartuigen.

Veerkracht in de gezondheids-

sector, Defensie, elektronica en 

batterijen voor hybride en

elektrische voertuigen, 

wat de vertraging heeft 

kunnen compeseren. Snelle 

verminderingsmaatregelen van 

de kosten hebben geholpen 

bij het verzachten van de 

situatie en beschermen van de 

segmentmarges.

27%  
Solutions

Veerkracht en sterke groei 

in de markten voor de 

personeel en huishoudelijke 

verzorging, voedingsindustrie, 

coatings, elektronisch (dankzij 

halfgeleiders) en natuurlijke 

vanilline. Lage vraag in de 

mijnbouw sector, olie en 

gas en autosector. Olie en 

gas begon te stabiliseren 

terwijl de autosector enkele 

tekenen heeft vertoonde 

van herstelling aan het 

einde van T3. Verbetering 

van de vraag en 

onophoudelijke controle 

van kosten in het hele 

segment.

38% 
Chemicals

Afname van de vraag vanuit de verpakkingsglassectoren, 

pulp en papier, wat zorgde voor een toename van de 

vraag naar vlakglas et HPPO. Sequentieel verbetering van 

de vraag naar banden en oplosmiddelen voor coatings, 

ondanks de wisselkoerseffecten. De maatregelen om de 

kosten te beperken, hielpen de marges te behouden.

Onze voortdurende focus op cash en 
kosten in deze uitdagende omgeving 
resulteerde in een recordcashflow van 
€801 miljoen over de eerste negen 
maanden van 2020. De maatregelen die 
in de hele organisatie zijn genomen om 
de kosten te verlagen, hebben geleid tot 
een hogere EBITDA in het derde kwartaal 
ten opzichte van het tweede kwartaal, 
ondanks de aanhoudende tegenwind in 
een aantal belangrijke eindmarkten. Ik wil 
onze medewerkers bedanken voor hun 
uitzonderlijke inspanningen die aan deze 
prestatie bijdroegen. We hebben op een 
selectief manier bepaalde investeringen 
hervat en werken nauw samen met onze 
klanten om nieuwe innovaties op de 
markt te zetten.

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

Resultaten 
9 maanden 2020
Hoogtepunten

Ilham Kadri, CEO

€ 1,5 mld 
-16% 

organische groei

EBITDA € 801 mln
€ 345 mln in 9M’19 

FCF aan
Solvay-aandeelhouders

voortgezette activiteiten

€ 4,86 
-27% 

WPA
Winst per aandeel

voortgezette activiteiten

€ 6,8 mld 
-12% 

organische groei

Netto-
omzet

NIEUWS

€ 1 890 mln en

€ 1 970 mln

onderliggende
EBITDA* tussen

Free Cash Flow
aan Solvay-aandeelhouders 

voortgezette activiteiten

~ € 900 mln
+50% vs 2019 

onderliggende 
EBITDA

€ 1 481 mln

* Behoudens verdere verslechtering met 
betrekking tot de 2de golf van Covid-19

9M 2020 VS 9M 2019
onderliggende EBITDA en WPA
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