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Solvay versnelt transformatiemomentum en ontplooit waardepotentieel 

 
 

• Versnelling van de transformatie door opwaardering van de portefeuille en uitmuntendheidsinitiatieven 
• Anticipatie van duurzaamheidsuitdagingen van klanten en realisatie van oplossingen die eraan beantwoorden 
• Verbetering van de groei, het rendement en de veerkracht 
• Bevestiging van de financiële doelstellingen voor 2016 

 
 

Bollate, Italië, 10 juni 2015 --- Solvay houdt vandaag zijn Capital Markets Day om analisten en investeerders op de hoogte te stellen 
over zijn strategie en prestaties. Solvay bevestigt er zijn strategische koers en financiële doelstellingen voor het jaar 2016 – die het 
in 2013 stelde – en wijdt uit over de vooruitgang die het sindsdien heeft geboekt. 
 
“Solvay zet vaart achter zijn transformatie om zijn groei, rendement en veerkracht te vergroten,” zei Jean-Pierre Clamadieu, Chief 
Executive Officer van Solvay. “De speerpunten voor onze strategische keuzes zijn de megatrends van grondstoffenschaarste, 
veranderende demografieën en versnellende innovatie. Met onze oplossingen anticiperen we op de duurzaamheidsuitdagingen van 
onze klanten en voldoen we aan hun behoeften, waarmee we waarde creëren voor hen en voor Solvay. De vooruitgang in onze 
transformatie, in zowel de portefeuille als in operationele resultaten, geeft ons het vertrouwen om de financiële doelstellingen voor 
2016 te bevestigen.” 
 
Solvay bevestigt zijn doelstelling van een jaarlijkse REBITDA-groei van gemiddeld 10% over de drie jaren vanaf 2013. Deze groei zou 
in 2016 tot een REBITDA van €2,3 miljard tot €2,5 miljard moeten leiden, bij de huidige perimeter van de groep –  dus ook na de 
verkoop van Eco Services – en onder de huidige marktomstandigheden. Solvay bevestigt bovendien dat tegen 2016 zijn CFROI* met 
ten minste 100 basispunten moet toenemen, met een niet aflatende focus op omzetting naar cash en op rendement. Solvay’s 
uitmuntendheidsprogramma’s leverden tot nu toe sterke prestaties op operationeel vlak, in commerciële activiteiten en in 
innovatie. Hierdoor gesteund, schat Solvay dat deze uitmuntendheidsprogramma’s €800 miljoen zullen bijdragen aan de REBITDA in 
plaats van de €670 miljoen die het eerder verwachtte. 
 
Solvay heeft zijn portefeuille opgewaardeerd en zal dit voortzetten, zowel door desinvesteringen – inclusief zijn Europese 
chloorvinylactiviteiten – als door gedisciplineerde investeringen, voornamelijk in zijn groeimotoren. Acquisities beogen ons markt-
specifieke aanbod te vervolledigen, zoals het geval is met Ryton® en Flux® in de automobielsector. Selectieve kapitaalinvesteringen 
richten zich op nieuwe groeimogelijkheden, capaciteitsuitbreidingen en efficiëntieverbetering.  
 
De bijeenkomst, met ondermeer presentaties door Solvay’s bedrijfseenheden Novecare, Peroxides, Soda Ash & Derivatives and 
Special Chem, wordt gehouden op het hoofdkwartier van Specialty Polymers. Deze bedrijfsactiviteit is een uitblinker in het 
bedrijvensegment Advanced Materials, een groeimotor van Solvay. Specialty Polymers is een goed voorbeeld van flexibiliteit in 
innovatie voor het voldoen van klantenbehoeften, waarbij het de grenzen verlegt in metaalvervanging, nieuwe markten schept en 
superieure groei neerzet. Zijn industrie-leidende producten bevatten ondermeer innovatieve toepassingen voor smart devices, en 
ook nieuwe materiaalsoorten die gewichtsvermindering, elektrificatie en efficiëntere motoren mogelijk maken – allemaal producten 
die helpen de CO2 uitstoot van transport te verminderen. Specialty Polymers heeft alle troeven om zijn bijdrage aan de waardegroei 
van de Groep in de komende jaren te vergroten.  
 
 
*CFROI = Cash Flow Return on Investment; vooruitgang ten opzichte van jaareinde 2012 
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VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 
 

 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer verantwoorde en waarde-
scheppende oplossingen. Solvay genereert 90% van zijn netto-omzet in activiteiten waar hij tot de wereldtopdrie behoort. De Groep 
levert aan veel markten, variërend van energie en milieu, tot auto en luchtvaart of elektriciteit en elektronica, met één doel: de 
prestaties van zijn klanten te verhogen en de levenskwaliteit van de samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel 
telt ongeveer 26.000 werknemers in 52 landen en haalde een netto-omzet van €10,2 miljard in 2014. Solvay nv (SOLB.BE) staat 
genoteerd op EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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