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Solvay voert strategie uit om waarde te creëren met duurzame chemie
- Diepgaande, lopende transformatie gericht op hogere groei, lagere kapitaalintensiteit, grotere opbrengsten
- Gebruikmakend van belangrijke waarde-creeërende middelen: dynamisch portefeuillebeheer, organische groei,
sterke cultuur van uitmuntendheid en innovatie gericht op duurzame ontwikkeling
- 2016 REBITDA richtlijn van €2,3 miljard - €2,5 miljard, ofwel tweecijferige gemiddelde jaarlijkse groei, die
portefeuilleveranderingen en macroeconomische omstandigheden weergeeft, CFROI toename met meer dan 100
basispunten

Brussel, 27 november 2013 --- Solvay presenteert op zijn Capital Markets Day in Londen zijn voortgaande
transformatie om zijn bedrijfsprofiel te versterken en bevestigt zijn strategie en visie, strevend naar een hogere
groei, betere opbrengsten en lagere kapitaalintensiteit. Tijdens de afgelopen 18 maanden heeft de Groep haar
activiteitenportefeuille hervormd, gesteund door een nieuwe organisatie die een flexibele en ondernemende cultuur
bevordert.
“De aanhoudende verschillen in de macro-economische drijfveren en veranderingen in industriële concurrentie
kantelen de investeringsbeslissingen, die verband houden met de energiekosten, vooral in het voordeel van Azië
en Noord Amerika. Deze context biedt Solvay goede mogelijkheden om zijn visie te vertalen in waarde,” zei JeanPierre Clamadieu, Chief Executive Officer van Solvay. “Onze transformatie is goed gevorderd: de Groep zoals we
die vandaag presenteren is duidelijk anders dan die van vorig jaar. Gebruikmakend van zijn sterke punten, cultuur
van uitmuntendheid en verbeterde bedrijfsportefeuille, verwacht Solvay dat het gemiddeld een tweecijferige
REBITDA toename kan laten zien en beter zal presteren dan de markt met aanzienlijk hogere
kapitaalopbrengsten.”
Solvay heeft de capaciteit opgebouwd om kansen te grijpen met zijn groeimotoren Consumer Chemicals en
Advanced Materials. Bovendien heeft Solvay met zijn uitmuntendheidsprojecten maatregelen getroffen die op een
duurzame manier geld zullen genereren bij het bestendige segment Performance Chemicals en die de
winstgevendheid zullen herstellen bij het segment Functional Polymers.
Als één van de belangrijkste onderdelen van zijn portefeuillebeheer, heeft de overname van Chemlogics in de
Verenigde Staten Solvay’s groeipotentieel bevorderd en een ruim aanbod gecreëerd van chemische oplossingen
op maat voor de snelgroeiende olie- en gasmarkt. Bovendien heeft Solvay vooruitgang geboekt in het afbouwen
van zijn chloorvinylactiviteiten met een joint venture project in Europa en een verkoop van zijn vinylactiviteit in
Latijns Amerika, waarmee het de cyclicaliteit van zijn portefeuille heeft verminderd.
Deze stappen helpen Solvay in zijn herpositionering naar een minder kapitaalintensief en duurzamer model.
Bovendien brengt Solvay zijn geografische aanwezigheid in Europa, Azië en het Amerikaanse continent in
evenwicht en versterkt het zijn blootstelling aan verscheidene eindmarkten met superieur groeipotentieel.
Maatregelen om winstgevendheid te verhogen bestaan ondermeer uit het plan om Solvay’s kostleiderschap in
natriumcarbonaat te versterken door zijn concurrentiepositie in zijn belangrijkste Europese synthetische fabrieken
doorslaggevend te verbeteren, terwijl het anderzijds de capaciteit van zijn best-in-class Amerikaanse tronagebaseerde productie uit zal breiden. Bovendien, zijn er meer dan 100 projecten gelanceerd in commerciële en in
productie-uitmuntendheid die variëren van efficiëntie in energie, tot in de inkoop en bevoorrading. Uitmuntendheid
is ook van toepassing op Solvay’s innovaties die gericht zijn op het aangaan van uitdagingen in duurzame
ontwikkeling. Deze innovaties leiden tot nieuwe ondernemingen, toepassingen, groeimogelijkehden en verbeteren
Solvay’s concurrentiekracht.
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Met deze ontwikkelingen en de aanwezige groeimiddelen, verwacht Solvay nu dat het een REBITDA van €2,3 €2,5 miljard zal bereiken in 2016. Solvay stelt zich als doel zijn REBITDA marges te vergroten tot 18% en zijn cash
flow return on investment (CFROI) te verbeteren met meer dan 100 basispunten vergeleken met 2012. De
REBITDA groei zal voornamelijk gedreven worden door uitmuntendheidsinitiatieven die naar verwachting €670
miljoen zullen toevoegen aan het resultaat van 2013. Gedurende deze periode, is Solvay ook van plan om selectief
€700 tot €800 miljoen te investeren, waarvan meer dan tweederde bestemd zal zijn voor de groeimotoren
Consumer Chemicals en Advanced Materials.
Door meer te vragen van de chemie, zal Solvay waarde creëren voor al zijn stakeholders.

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken en invoeren van almaar meer verantwoorde en waardescheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op innovatie en operationele
uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn omzet in activiteiten waar het tot de
wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde een nettoomzet van 12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs
(Bloomberg:SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).

Lamia Narcisse
Media Relations
+33 1 53 56 59 62

Caroline Jacobs
Media Relations
+32 2 264 1530

Maria Alcon
Investor Relations
+32 2 264 1984

Geoffroy Raskin
Investor Relations
+32 2 264 1540

Ce communiqué de presse est également disponible en français. – This release is also available in English.
Solvay nv - Ransbeekstraat, 310 – B-1120 - Brussels - Belgium
Solvay S.A. - Rue de Ransbeek, 310 – B-1120 - Brussels - Belgium

Edward Mackay
Investor Relations
+32 2 264 3687

