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Totaal dividend voor 2020
€3,75 bruto per aandeel

De Raad van Bestuur heeft 
een  totaal dividend van €3,75 
bruto per aandeel voor het 
boekjaar 2020 aanbevolen, 
stabiel ten opzichte van 
2019. Solvay zal een 
slotdividend uitkeren volgens 
het volgende tijdschema 
(na goedkeuring door de 
aandeelhouders tijdens de 
Algemene Vergadering van 
11 mei 2021):
• 10 mei: uiterste datum 

voor melding van 
relevante transacties 
in verband met 
geregistreerde aandelen

• 17 mei: ex-dividend 
notering

• 18 mei: record date 
ter bepaling van de 
dividendgerechtigheid 
(gedematerialiseerde 
aandelen) 

• 19 mei: betaalbaarstelling

G.R.O.W.-strategie 
Nieuwe initiatieven

In januari heeft Solvay een 
nieuw hoofdstuk van zijn 
transformatie gelanceerd 
om zijn structuur verder 
af te stemmen op zijn 
G.R.O.W.-strategie. Het 
komt neer op een grondige 
vereenvoudiging van alle 
ondersteunende functies om 
de business doeltreffender te 
dienen. Solvay onderneemt 
nu stappen om zijn business 
unit Soda Ash & Derivatives in 
een afzonderlijke en volledig 
gecontroleerde juridische 
structuur onder te brengen. 
In overeenstemming met haar 
strategie heeft Solvay ook 
akkoorden bereikt voor de 
verkoop van haar belangen 
in zes geoptimaliseerde 
bedrijfsactiviteiten - die in 
de eerste helft van 2021 
afgerond zullen zijn. Solvay 
zal andere mogelijkheden 
blijven onderzoeken om 
haar portefeuille verder te 
vereenvoudigen. 

Solvay ONE Planet 
Vooruitgang in 2020

Solvay heeft haar ESG-
engagementen in 2020 
nog opgekrikt. De ambities 
van Solvay spitsen zich 
toe op drie grote pijlers: 
de klimaatverandering, de 
schaarste aan hulpbronnen 
en de bevordering van een 
betere levenskwaliteit. Die 
zijn volledig ingebed in de 
belangrijkste beslissingen 
van Solvay. De prestaties 
worden regelmatig gemeten 
en beoordeeld, en de mate 
van vooruitgang is van invloed 
op de kortetermijnbonussen 
voor zowel leidinggevenden 
als werknemers. Solvay heeft 
in de loop van 2020 goede 
vooruitgang geboekt met 
veel van deze initiatieven, al 
weerspiegelen de resultaten 
de combinatie van structurele 
verbeteringen en de tijdelijke 
terugval van de economische 
activiteit.

Materials 
Veerkracht in de sectoren van de gezondheid, 

consumptiegoederen, defensie, elektronica en 

batterijen voor hybride en elektrisch voertuigen, 

wat de lage vraag naar burgerluchtvaart 

compenseerde. De snelle kostenbesparende 

maatregelen en de volgehouden prijsstelling 

compenseerden een deel van de omzetdaling en 

beschermden de marges van het segment.

Chemicals
Sterke opleving in de automobielsector en

Coatisactiviteiten, verbetering van de vraag

van vlakglas en HPPO in de bouw, compensatie 

van wisselkoersschommelingen en de zwakke 

vraag van de glasindustrie verpakking, pulp en 

papier. De kostenbeperkende maatregelen en 

de instandhouding van de prijzen hebben het 

mogelijk gemaakt de marges te behouden.

Solutions
Wisselkoersschommelingen en de lage

vraag naar olie & gas, vanilline en

andere markten hebben de verbeteringen 

beïnvloed van de automobiel-, elektronica- 

en andere sectoren, en de veerkracht van 

de mijnindustrie, agro-voeding, persoonlijke 

verzorgingen en coatings. Het verzachten 

van de kosten compenseerde het grootste deel 

van de impact en behoud van marges.

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

2020 Resultaten
Hoogtepunten

Ilham Kadri
CEO

2021 FCF
Solvay-aandeelhouders

tussen

€600 mln - 
€650 mln

Onderliggende 
EBITDA

€1 945 mln

onderliggende 
1kw EBITDA tussen

€520 mln - 
€550 mln

“Ik ben trots op de aanzienlijke vooruitgang die we in 2020 hebben geboekt. We 
lanceerden de bestaansreden van de Groep en boekten vooruitgang met ons 
ambitieuze ONE Planet-programma in het kader van onze G.R.O.W.-strategie.  
Terwijl de crisis zich ontvouwde, hebben wij onze prioriteiten snel aangepast om te 
focussen op cash en kosten en hebben wij de veerkracht van ons bedrijf laten zien 
en onze mensen ondersteund met de lancering van een Solidarity Fund. Ik wil onze 
medewerkers bedanken voor hun doorzettingsvermogen, onze klanten voor hun 
gewaardeerde partnerschap en onze investeerders voor hun voortdurende steun. 
Voortbouwend op het momentum van het vierde kwartaal en de strategische basis 
die nu is gelegd, zullen we meer gestroomlijnd en sterker uit de crisis komen, met 
innovatie als motor voor onze terugkeer naar omzetgroei.”

€8,9 mld 
-10 % organisch

Netto-omzet

€1,9 mld 
-14 % organisch

EBITDA

€5,81 
-27 %

WPA

€963 mln
+59 %

FCF aandeelh.
voortgezette activiteiten voortgezette activiteiten

Vooruitzichten 
2021 

NIEUWS

34%
39%
27%

De EBITDA-daling, als gevolg 
van de impact van de Covid-
19-pandemie op de volumes, 
werd beperkt en de marges 
werden gehandhaafd op 22%. 
Deze resultaten illustreren 
zowel de kwaliteit en de 
veerkracht van de portefeuille 
als de uitvoering van de 
kostenbesparende acties.

2020 VS 2019
Onderliggende data

https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/solvay-earnings
https://www.solvay.com/nl/investors/share-information/dividend
https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/solvay-earnings
https://www.solvay.com/nl/investors/toward-sustainable-investing-esg-information/update-van-solvay-one-planet

