
Solvay verwacht recordresultaten voor het tweede kwartaal van 2022, ruim 
boven verwachting 
Het bedrijf is van plan zijn verwachtingen voor het volledige jaar 2022 te 
verhogen wanneer het zijn resultaten voor het tweede kwartaal publiceert. 
Brussel, 18 juli 2022 - 7u30 CET 
Op basis van niet-geauditeerde voorlopige cijfers, kondigt Solvay aan dat het een netto 
omzet verwacht tussen €3,4 en €3,5 miljard en een onderliggende EBITDA van €855 
tot €865 miljoen voor het tweede kwartaal van 2022. 
De resultaten in het kwartaal zijn te danken aan zowel volume als prijszetting, 
waardoor de inflatie van de variabele kosten kon worden ondervangen. Alle drie 
segmenten, Materials, Solutions en Chemicals, droegen bij tot de sterke resultaten.  
Na de sterker dan verwachte resultaten is Solvay van plan zijn verwachtingen voor het 
hele jaar 2022 te verhogen op 28 juli 2022, wanneer het zijn volledige resultaten over 
het tweede kwartaal zal bekendmaken. De verhoging van de verwachtingen voor het 
hele jaar zal een combinatie zijn van vertrouwen in het business momentum op korte 
termijn en potentiële risico's verbonden aan de onzekere macro-omgeving.   
 
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 63 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 (SOLB) en Parijs. Meer informatie vindt u op 
www.solvay.com. 
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U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en aan te 
vragen om de verwijdering, beperking of portabiliteit ervan te verwijderen of om, 
indien nodig, bezwaar te maken tegen hun behandeling door een e-mail te sturen 
naar INVESTOR.RELATIONS@SOLVAY.COM.Als u zich wilt afmelden, volgt u 
deze    LINK.   
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