
28 juli 2021 om 7.00 uur CEST

Resultaten Solvay eerste halfjaar 2022
Solvay verhoogt verwachtingen voor 2022 na sterke prestaties gedreven door hogere volumes en prijzen

Hoogtepunten
● De netto-omzet in het tweede kwartaal van 2022 steeg organisch met 32,6% ten opzichte van Kw2 2021,

26% door prijsacties (€690 miljoen) en 6% door volumes (€164 miljoen). De groei werd aangedreven door
een sterke vraag op alle belangrijke markten, waaronder de auto-, lucht- en ruimtevaartindustrie, de
consumentenmarkt en de elektronicasector. De verkoop steeg aanzienlijk in de segmenten Materials (38%),
Chemicals (27%) en Solutions (33%) in vergelijking met Kw2 2021. De netto-omzet over de eerste helft van
2022 was 29,5% organisch hoger dan over H1 2021.

● De record onderliggende EBITDA van €864 miljoen in het tweede kwartaal van 2022 steeg met 35%
organisch op jaarbasis, als gevolg van de sterke vraag en voortdurende kostenbesparingen. Alle drie
segmenten droegen bij aan de groei, met een organische stijging van Solutions met 58%, van Materials met
45% en van Chemicals met 18%. De EBITDA voor de eerste helft van 2022 is 28% hoger dan voor H1 2021.

● De onderliggende EBITDA-marge van 24,8% is 0,3 procentpunt hoger dan in Kw2 2021, en 1,5
procentpunt hoger dan in Kw1 2022, vooral als gevolg van de sterke prijsacties die nodig waren om de
inflatoire tegenwind te compenseren.

● De onderliggende nettowinst bedroeg €462 miljoen in het tweede kwartaal van 2022, ongeveer 67%
hoger dan het resultaat van Kw2 2021.

● De vrije kasstroom bedroeg €257 miljoen in het tweede kwartaal van 2022 als gevolg van de sterke
prestaties, de investeringen in groeiprojecten en de stijging van het werkkapitaal in verband met de hogere
omzet. De FCF van €473 miljoen voor H1 2022 was ongeveer 13% hoger dan in H1 2021.

● Hoogste ROCE ooit op 13,7%, 2,3 procentpunten meer dan aan het einde van 2021.
● Verdere versterking van de balans met een onderliggende nettoschuld van €4 miljard, waardoor de

hefboom een historisch laag niveau van 1,5x bereikt. De voorzieningen daalden met €374 miljoen en
bereikten een nieuw dieptepunt van €2,2 miljard, grotendeels als gevolg van hogere discontovoeten.

● Voortbouwend op zijn Solvay One Planet-duurzaamheidsprogramma, kondigde Solvay zijn plan aan om de
uitstoot van broeikasgassen binnen scope 3 met -24% te verminderen tegen 20301. Dit is een aanvulling op
zijn eerdere belofte om zijn scope 1 en 2 traject af te stemmen op het Akkoord van Parijs.

Tweede kwartaal Eerste halfjaar

Onderliggend, in mln € 2022 2021 % yoy
%

organic 2022 2021 % yoy
%

organic

Netto omzet 3 477 2 456 +41,5% +32,6% 6 532 4 829 +35,3% +29,5%
EBITDA 864 602 +43,4% +34,9% 1 576 1 185 +32,9% +27,7%
EBITDA-marge 24,8% 24,5% +0.3pp - 24,1% 24,5% -0.4pp -
Vrije kasstroom 257 135 n.m.- - 473 417 +13.3% -
Vrije kasstroom-omrekeningsratio (LTM) 34,5% 46,1% -11,6pp - 34,5% 46,1% -11,6pp -

ROCE (LTM) 13,7% 9,5% +4,2pp - 13,7% 9,5% +4,2pp -

Ilham Kadri, CEO
"Ik ben trots op de manier waarop onze businesses in het tweede kwartaal zijn blijven presteren in een omgeving
met een sterke vraag, waarbij opnieuw nieuwe records voor het bedrijf werden gevestigd. Ik wil onze wereldwijde
teams bedanken voor hun niet-aflatende inzet en veerkracht. De vraag naar onze hoogwaardige technologieën
bleek duidelijk uit de volumestijging in het kwartaal, omdat wij oplossingen blijven aanbieden die aan de
behoeften van onze klanten voldoen. De prijsinitiatieven hebben geholpen om de aanzienlijke kostenstijging te
compenseren en hebben ons in staat gesteld de EBITDA-marges te handhaven, en we zijn onze klanten dankbaar
dat ze onze technologieën en diensten waarderen. In de toekomst zullen onze bedrijfsleiders blijven investeren in
de belangrijkste groeigebieden terwijl we binnen de onzekere macro-economische omgeving blijven navigeren".

Registreer u hier voor de webcast van 14u00 CEST Link naar financieel verslag

1 tegen een basislijn van 2018; met 90% van de totale scope 3 broeikasgasemissies van de Groep
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https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2022-07/Solvay%20versnelt%20zijn%20ambities%20richting%20netto-nuluitstoot%20met%20nieuwe%20scope%203-doelstelling_1.pdf
https://www.solvay.com/en/investors/financial-calendar-events-presentations/webcasts-podcasts-presentations
https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/solvay-earnings


Vooruitzichten
De raming van de onderliggende EBITDA voor het volledige jaar wordt opgetrokken van de eerder gedeelde
indicatie van een mid single-digit tot high single-digit groei tot een bandbreedte van 14% tot 18% organische
groei voor het volledige jaar 2022. De raming van de vrije kasstroom is verhoogd van €650 miljoen eerder tot
ongeveer €750 miljoen, waarbij aanzienlijke stijgingen van het werkkapitaal worden opgevangen. De ramingen
weerspiegelen een bescheiden daling van de vraag in overeenstemming met de over het algemeen negatieve
economische vooruitzichten, en gaan niet uit van belangrijke onderbrekingen in verband met de
aardgasvoorziening, met name in Europa.

Kerncijfers

Onderliggend, in mln €
Kw2
2022

Kw2
2021

%
yoy

H1
2022

H1
2021

%
yoy

Netto-omzet 3 477 2 456 +41,5% 6 532 4 829 +35,3%
EBITDA 864 602 +43,4% 1 576 1 185 +32,9%
EBITDA-marge 24,8% 24,5% +0.3pp 24,1% 24,5% -0,4pp
EBIT 674 424 +59,1% 1 200 805 +49,0%
Netto financieringskosten -57 -54 -5,8% -106 -117 +8,9%
Belasting op winst -141 -83 -69,8% -238 -154 -54,7%
Belastingvoet 23,9% 24,2% -0,5pp
Winst/verlies (-) toegekend aan Solvay
aandeelhouders 470 276 +70,0% 839 517 +62,4%
Gewone WPA (in €) 4,53 2,67 +69,7% 8,09 4,99 +61,9%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 4,51 2,67 +68,9% 8,06 5,00 +61,2%
Kapitaalinvesteringen 180 141 +27,7% 331 241 +37,3%
Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders uit
voortgezette bedrijfsactiviteiten 257 135 n.m. 473 417 +13,3%
Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders (totaal) 257 123 n.m. 473 406 +16,5%
Vrije kasstroom-omrekeningsratio 34,5% 46,1% -11,6pp 34,5% 46,1% -11,6))
Financiële nettoschuld 4 047
Onderliggende hefboomgraad 1,5

Groepsresultaten

De netto-omzet van €3 477 miljoen in het tweede kwartaal van 2022 steeg met 41,5% ten opzichte
van Kw2 2021, dankzij sterke prijsacties, volumegroei en een meevaller als gevolg van
wisselkoerseffecten. De sterke vraag zette zich van het eerste kwartaal tot het tweede kwartaal voort
op alle belangrijke markten, aangedreven door de auto-, lucht- en ruimtevaart-, consumenten- en
elektronicasector. Geografisch gezien realiseerden alle regio's een sterke, organische omzetgroei, met
een stijging in Europa van 35%, van 27% in Noord-Amerika, van 34% in Latijns-Amerika en van 35%
in Azië-Pacific ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021.

De onderliggende EBITDA van €864 miljoen in het tweede kwartaal van 2022 is met 43,4%
gestegen, dankzij prijsmaatregelen, hogere verkoopvolumes en wisselkoersen, met een licht negatief
consolidatiekringeffect. Op autonome basis, exclusief het effect van wisselkoersen en consolidatiekring,
is de onderliggende EBITDA met 34,9% gestegen. De EBITDA-marges stegen licht tot 24,8% in het
tweede kwartaal, vooral ten gevolge van prijsacties die nodig waren om de stijgende kosten van
grondstoffen, energie en logistiek te compenseren.

De vrije kasstroom aan aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg van €135 miljoen
in Kw2 2021 naar €257 miljoen in Kw2 2022, als gevolg van de sterke prestaties en het hogere
werkkapitaal en de investeringen voor groeiprojecten. De vrije kasstroom bedroeg in de eerste helft
van 2022 €473 miljoen, 13% meer dan in de eerste helft van 2021.

De onderliggende netto financiële schuld is licht gestegen tot €4,0 miljard op 30 juni 2022, na de
dividenduitkering en de cash betaald voor de verwerving van het minderheidsbelang van 20% van AGC
in de JV voor natriumcarbonaat in de VS, in mei 2022. De sterke vrije kasstroom van €473 miljoen
heeft ertoe bijgedragen dat de hefboomratio een historisch dieptepunt van 1,5x heeft bereikt.

De voorzieningen daalden met €374 miljoen tot €2,23 miljard ten opzichte van december 2021,
voornamelijk als gevolg van de hogere disconteringsvoeten.
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Resultaten per segment

Netto-omzet

(in mln € ) H1 2021 Perimeter
Omrekening

valuta Volume Prijs H1 2022 Yoy %
Organisch

%
Materials 1 400 -8 77 184 274 1 927 +37,7% +31,2%
Chemicals 1 610 -17 93 19 452 2,158 +34,0% +27,9%
Solutions 1 815 -40 111 117 440 2 443 +34,6% +29,5%
Corporate 4 - -1 1 - 4 +16,7% +34,9%

Solvay 4 829 -64 281 321 1 165 6 532 +35,3% +29,5%

(in mln € ) Kw2 2021 Perimeter
Omrekening

valuta Volume Prijs Kw2 2022 Yoy %
Organisch

%
Materials 711 1 47 102 188 1 048 +47,4% +38,2%
Chemicals 820 -3 61 -8 248 1 118 +36,4% +27,4%
Solutions 925 -9 69 69 254 1 309 +41,5% +32,9%
Corporate 1 - - -1 - 2 +81,6% +88,4%

Solvay 2 456 -11 177 164 690 3 477 +41,5% +32,6%

Materials

De omzet van het segment steeg in Kw2 2022 met 47,4% (38,2% organisch) dankzij de sterke vraag naar
speciale polymeren en composietmaterialen, wat leidde tot een recordomzet en -resultaat in het tweede kwartaal.

De omzet van Specialty Polymers bereikte nieuwe records met een stijging van 51% (43% organisch) ten opzichte
van Kw2 2021, en met 21% sequentieel ten opzichte van Kw1 2022. Prijsstijgingen leverden de grootste bijdrage
tot de omzetgroei, terwijl de vraag op de meeste markten sterk bleef, vooral in de automobielsector (met inbegrip
van EV-batterijen), de gezondheidszorg en de elektronica.

De omzet van Composite Materials steeg met 36,4% j-o-j (24,0% organisch) dankzij het aanhoudende herstel in
de civiele lucht- en ruimtevaart, aangevoerd door single-aisle programma's (zoals de 737 en de A220) die de
volumegroei in de sector ondersteunen.

De EBITDA van het segment steeg met 54,6% (44,9% organisch) ten opzichte van Kw2 2021, en steeg met 32%
sequentieel ten opzichte van Kw1 2022. De aanzienlijke verbetering is te danken aan de sterke prijs- en
volumegroei, vooral bij Specialty Polymers, wat leidde tot een EBITDA-marge van 32,5% in het tweede kwartaal.

Chemicals

De omzet van het segment steeg in Kw2 2022 met 36,4% (27,4% organisch), vooral dankzij prijsverhogingen die
nodig waren om de stijgende kosten te compenseren. Hoewel het totale volume in het segment 1% daalde, was
de vraag sterk en zouden de volumes positief zijn geweest indien er geen productie-uitval was geweest in
natriumcarbonaat en -derivaten en peroxides.

De omzet van natriumcarbonaat en -derivaten steeg met 41,6% (35,3% organisch) dankzij de aanhoudende
sterke vraag bij een krap aanbod en prijsverhogingen om de aanzienlijke stijging van de energiekosten te
compenseren. De volumegroei werd in het afgelopen kwartaal beperkt door uitval van activa - als gevolg van nu
opgeloste overmachtkwesties bij activa in Europa en de VS. Ook de verkoop van bicarbonaat nam toe dankzij de
groei in rookgaszuivering en hemodialysetoepassingen.

De verkoop van peroxiden steeg met 17,4% (10,4% organisch), vooral onder invloed van de prijszetting, maar
ook door de volumegroei in Noord- en Zuid-Amerika als gevolg van de sterke vraag. In het tweede kwartaal had
de onderneming te kampen met tegenwind door overmacht en een staking bij een belangrijke klant in de papier-
en pulpindustrie in Europa, die nu beide zijn opgelost.

Coatis blijft het beter doen, met een omzetstijging van 33,6% (16,9% organisch), dankzij hogere volumes en
prijzen bij een sterke vraag naar solventen en fenol, die de hogere energieprijzen en logistieke kosten
compenseert.

De verkoop van silicium steeg met 49,6% (42,6% organisch) dankzij prijs- en volumestijgingen die werden
aangedreven door de behoefte aan beter presterende silicium die worden gebruikt in energie-efficiënte banden
voor elektrische voertuigen. De groei van het verkoopvolume was groter dan de productiecijfers van de
bandenindustrie. De prijsverhogingen konden de kosteninflatie meer dan compenseren.
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De EBITDA van het segment steeg met 26,7% (18,3% organisch) ten opzichte van Kw2 2021, dankzij hogere
prijzen in alle activiteiten. Het resultaat was een EBITDA-marge van 28,2% in het tweede kwartaal.

Solutions

De omzet in het tweede kwartaal van 2022 steeg met 41,5% (32,9% organisch) dankzij een sterke vraag in veel
markten, waaronder de landbouw-, mijnbouw- en elektronicasector.

In het tweede kwartaal bereikte de omzet van Novecare een recordhoogte, met een stijging van 35,0% (25,1%
organisch) op jaarbasis. De groei was te danken aan prijsverhogingen en een sterke vraag in de agro-, coatings-
en huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsmarkt.

De omzet van olie- en gasoplossingen steeg met 57,4% (43,0% organisch), waarmee het sterke momentum van
het eerste kwartaal van het jaar werd voortgezet. De sterke omzetprestatie was te danken aan prijsverhogingen
en een groter marktaandeel in de olie- en gassector.

De omzet van speciale chemicaliën steeg met 35,9% (36,8% organisch) dankzij de sterke positie in elektronica,
die gedeeltelijk werd gecompenseerd door de zwakte in autokatalysatoren, omdat de klanten nog steeds te lijden
hebben onder chipschaarste.

De omzet van Technologieoplossingen steeg met 48,9% (33,9% organisch) in vergelijking met het tweede
kwartaal van 2021, dankzij de aanhoudende vraag in de mijnbouw en naar polymeeradditieven. De
prijsmaatregelen konden de kosteninflatie meer dan compenseren.

De omzet van Aroma Performance steeg met 52,1% (42,7% organisch) in vergelijking met Kw2 2021, doordat de
vraag naar voedings- en dranken, aroma's en geuren sterk bleef. Dankzij de sterke vraag kon de prijsstelling de
kosteninflatie meer dan compenseren.

In het tweede kwartaal steeg de EBITDA in het segment met 70,8% (58,3% organisch), waarmee de solide trend
die in de meeste markten in het eerste kwartaal van 2022 werd waargenomen, wordt voortgezet. De
EBITDA-marge in het segment steeg met 3,8pp tot 22,3% in het tweede kwartaal van 2022, als gevolg van het
verkoopmomentum, onze focus op producten met een hogere toegevoegde waarde en kostenbesparingen.

Corporate and Business Services

De EBITDA-bijdrage van Corporate and Business Services was een verlies van €-84 miljoen. De hogere negatieve
bijdrage in het kwartaal is het gevolg van de versnelde investeringen in digitale transformatie en cyberbeveiling,
een eenmalig verlies van onze energieleveringsactiviteiten aan derden, de bezoldigingstoeslag voor werknemers
die het meest onder de inflatie te lijden hebben, en investeringen in onze groei platformen.
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Kerncijfers per segment
Onderliggend

(in mln €) Kw2 2022 Kw2 2021 %
Organisch

%
H1 2022 H1 2021 %

Organisch
%

Netto omzet 3 477 2 456 +41,5% +32,6% 6 532 4 829 +35,3% +29,5%
Materials 1 048 711 +47,4% +38,2% 1 927 1 400 +37,7% +31,2%

Specialty Polymers 810 536 +51,0% - 1 481 1 047 +41,4% -
Composite Materials 238 175 +36,4% - 446 352 +26,5% -

Chemicals 1 118 820 +36,4% +27,4% 2 158 1 610 +34,0% +27,9%
Soda Ash & Derivatives 535 378 +41,6% - 1 019 745 +36,9% -
Peroxides 179 153 +17,4% - 358 305 +17,4% -
Coatis 237 177 +33,6% - 460 334 +37,6% -
Silica 168 112 +49,6% - 320 226 +41,7% -

Solutions 1 309 925 +41,5% +32,9% 2 443 1 815 +34,6% +29,5%
Novecare (1) 506 375 +35,0% - 958 729 +31,5% -
Special Chem 285 210 +35,9% - 525 421 +24,7% -
Technology Solutions (1) 207 139 48,9% - 362 272 +32,9% -
Aroma Performance 167 110 +52,1% - 308 220 +40,3% -
Oil and gas (1) 143 91 +57,4% - 290 174 +66,8% -

Corporate 2 1 +81,6% +88,4% 4 4 +16,7% +34,9%
EBITDA 864 602 +43,4% +34,9% 1 576 1 185 +32,9% +27,7%
Materials 340 220 +54,6% +44,9% 599 426 +40,6% +33,5%
Chemicals 316 249 +26,7% +18,3% 595 489 +21,6% +16,5%
Solutions 292 171 +70,8% +58,3% 530 344 +53,9% +47,0%
Corporate -84 -38 n.m. - -148 -74 n.m. -
Netto omzet 24,8% 24,5% +0,3pp - 24,1% 24,5% -0,4pp -
Materials 32,5% 31,0% +1,5pp - 31,1% 30,4% +0,6pp -
Chemicals 28,2% 30,4% -2,2pp - 27,6% 30,4% -2,8pp -
Solutions 22,3% 18,5% +3,8pp - 21,7% 19,0% +2,7pp -

(1) De omzet van Novecare en Technology Solutions in voorgaande perioden werd aangepast om rekening te
houden met de oprichting van een Oil & Gas GBU vanaf 1 juli 2021. Meer informatie is te vinden in toelichting 3
van het financieel verslag.
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IFRS kerncijfers
De beheerspraktijken in verband met de afdekking van de CO2-blootstelling werden in de
verslagperiode gewijzigd, zowel wegens de toegenomen volatiliteit op de energie- en CO2-markten als
wegens het plan om Solvay nv in twee onafhankelijke groepen op te splitsen. Bijgevolg is een winst
van € 346 miljoen ingedeeld als "overige exploitatiebaten en -lasten" onder IFRS. Meer details zijn te
vinden in het financieel verslag van Q2 2020.

Kw2 kerncijfers IFRS Onderliggend
(in mln €) Kw2 2022 Kw2 2021 % yoy Kw2 2022 Kw2 2021 % yoy
Netto omzet 3 477 2 456 +41,5% 3 477 2 456 +41,5%
EBITDA 1 123 550 n.m. 864 602 +43,4%
EBITDA-marge 24,8% 24,5% +0,3pp
EBIT 895 333 n.m. 674 424 +59,1%
Netto-financieringskosten -33 -28 -20,5% -57 -54 -5,8%
Belastingen op winst -148 -72 n.m. -141 -83 -69,8%
Winst / verlies (-) toegekend aan Solvay
aandeelhouders 705 222 n.m. 470 276 +70,0%
Gewone WPA (in €) 6,80 2,15 n.m. 4,53 2,67 +69,7%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 6,80 2,14 n.m. 4,51 2,67 +68,9%

S1 kerncijfers IFRS Onderliggend
(in mln €) S1 2022 S1 2021 % yoy S1 2022 S1 2021 % yoy
Netto omzet 6 532 4 829 +35,3% 6 532 4 829 +35,3%
EBITDA 1 802 964 +87,0% 1 576 1 185 +32,9%
EBITDA-marge 24,1% 24,5% -0,4pp
EBIT 1 352 502 n.m. 1 200 805 +49,0%
Netto-financieringskosten -62 -58 -7.5% -106 -117 +8,9%
Belastingen op winst -227 -98 n.m. -238 -154 -54,7%
Belastingvoet 23,7% 24,2% -0,5pp
Winst / verlies (-) toegekend aan Solvay
aandeelhouders 1 043 326 n.m. 839 517 +62,4%
Gewone WPA (in €) 10.05 3,16 n.m. 8,09 4,99 +61,9%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 10.05 3,15 n.m. 8,06 5,00 +61,2%
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Aanvullende informatie
(in € miljoenen)

Netto-omzet

Onderliggend EBITDA

Vrije kasstroom
Kw2 2022

H1 2022
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Onderliggend netto schuld

Voorzieningen
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Definities

WPA is winst per aandeel.

Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders: Vrije kasstroom na betaling van netto interesten, coupons op
eeuwigdurende hybride obligaties en dividenden uitgekeerd aan minderheidsbelangen. Dit vertegenwoordigt de
kasstroom waarover de aandeelhouders van Solvay beschikken, om hun dividend te betalen en/of om de netto
financiële schuld te verminderen.

De vrije kasstroomomrekening ratio is berekend als de verhouding tussen de vrije kasstroom aan Solvay
aandeelhouders van de laatste 12 maanden (vóór aftrek van dividenden betaald aan minderheidsbelangen) en
onderliggende EBITDA van de laatste 12 maanden.

Laatste twaalf maanden (LTM) verwijst naar het tijdsbestek van de onmiddellijk voorafgaande twaalf maanden.

Organische groei is exclusief de effecten van omrekening van valuta en perimetereffecten (verwervingen en
vervreemdingen van kleinere bedrijfsactiviteiten die niet hebben geleid tot herwerking van voorgaande perioden).

De onderliggende resultaten worden geacht een meer vergelijkbare indicatie te geven van de fundamentele
prestaties van Solvay doorheen de referentieperiodes. Ze worden gedefinieerd als IFRS cijfers aangepast voor
“Aanpassingen” zoals in het financieel verslag gedefinieerd. Ze verstrekken de lezers bijkomende informatie
aangaande de onderliggende prestaties van de Groep doorheen de tijd, haar financiële positie, en zijn coherent
met hoe de bedrijfsprestaties en de financiële positie worden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en het
Executief Comité.

Onderliggende netto financieringskosten omvatten zowel de coupons op eeuwigdurende hybride obligaties
(onder IFRS opgenomen als dividenden en daarom uitgesloten van de winst-en-verliesrekening) als de financiële
lasten en gemaakte wisselkoersverliezen in de RusVinyl joint venture (onder IFRS deel van de resultaten van
geassocieerde deelnemingen en joint ventures en daarom opgenomen in de IFRS EBITDA).

De onderliggende financiële nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS als eigen
vermogen opgenomen worden.
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Contacts

Investor relations

Jodi Allen
+1 609 860 4608

Geoffroy d’Oultremont
+32 2 264 2997

Bisser Alexandrov
+32 2 264 3687

Alex Sokolowski
+1 609 860 4732

investor.relations@solvay.com

Media relations

Nathalie Van Ypersele
+32 478 20 10 62
nathalie.vanypersele@solvay.com

Brian Carroll
+32 471 70 54 72
brian.carroll@solvay.com

Peter Boelaert
+32 479 30 91 59
peter.boelaert@solvay.com

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen
Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen,
strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit
persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren,
waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities,
concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen,
terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en
andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat
die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of
onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de
daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte
verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Solvay
Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten van het dagelijks
leven. Met meer dan 21 000 werknemers in 64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang
opnieuw uit te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde voor iedereen, vooral via
Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de
bevordering van een betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere, schonere en
duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme
toestellen, toepassingen in de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863 en behoort
vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn activiteiten. In 2021 realiseerde het een netto-omzet van
10,1 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Meer informatie vindt u op www.solvay.com.

Over Solvay Investor Relations

Results’ documentation
G.R.O.W. Strategy
Share information
Credit information
ESG information
Annual report
Webcasts, podcasts and presentations
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