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Solvay: laatste resultaten zonder Rhodia

Het derde kwartaal van 2011 was het 
laatste waarin Solvay resultaten rapporteerde 
zonder de cijfers van het overgenomen Rho-
dia mee op te nemen. Vanaf het vierde kwar-
taal zal het nieuwe Solvay, dan qua omzet 
dubbel zo groot, ook in de cijfers als één ge-
heel worden voorgesteld. Het ‘oude’ Solvay 
kende een afscheid in schoonheid, want de 
derdekwartaalresultaten waren redelijk goed. 
De omzet steeg in vergelijking met vorig jaar 
met 5 % tot 1,632 miljard euro en de rebitda 
steeg met 13,1 % tot 264 miljoen euro.

Het betere resultaat was te danken aan 
prijsverhogingen die het bedrijf kon door-
drukken, waardoor men de gestegen ener-
giekosten kon compenseren. In de kunst-
stoffenafdeling steeg de omzet met 5 % en 
de rebitda met 13 %, hier zijn vooral de 
Specialty polymeren de meest winstgevende 
afdeling. Solvay investeert hiervoor ook sterk 
in R&D, en heeft heel wat projecten lopen, 
waarvan het verwacht dat ze binnen drie jaar 
voor 250 miljoen euro extra omzet zullen 
zorgen. In de chemie-afdeling steeg de om-
zet met 6 %, maar de rebitda slechts 1 %. De 
stagnatie van de rebitda was vooral te wij-

ten aan de Special chemicals-afdeling, waar 
de rebitda met 36 % zakte door een lagere 
vraag en versterkte concurrentie.

Solvay bevestigt wel zijn verwachting dat 
de operationele resultaten voor heel 2011 beter 
zullen zijn dan vorig jaar, zowel in de kunst-
stoffenafdeling als in de chemie-afdeling. Ook 
bij Rhodia waren de resultaten goed en be-
vestigt men de doelstelling van 1 miljard euro 
ebitda voor dit jaar. Het Horizon-besparings-
programma dat Solvay nog voor de overname 
opstartte, loopt volgens plan, en men verwacht 

de geplande 120 miljoen euro recur-
rente kostenbesparingen tegen eind 
2012 te halen. Men werkt ook volop 
aan de 250 miljoen euro kostenbe-
sparingen die de fusie met Rhodia 
zou moeten opleveren, maar dat zal 
pas helemaal gerealiseerd worden 

wanneer de integratie van de twee bedrijven 
rond is.

Bij de presentatie van de vorige kwar-
taalresultaten gaf ceo Jourquin nog aan dat 
hij nog nergens een vertraging van de vraag 
kon vaststellen. Nu geeft men wel aan dat 
hier en daar de vraag begint te vertragen, en 
dat klanten hun voorraden wat afbouwen 
om hun werkkapitaal te verkleinen. Door de 
verslechterende macro-economische situ-
atie focust Solvay zelf uit voorzichtheid ook 
meer op cashgeneratie en probeert het zijn 
investeringsuitgaven te verkleinen. Indien 
de wereldeconomie de komende kwartalen 

verder zou vertragen, zal Solvay hier onge-
twijfeld het effect van voelen. Na de verkoop 
van de farmatak, wou Solvay de middelen 
investeren in een overname die het bedrijf 
minder cyclisch zou maken, maar het is twij-
felachtig of dit met Rhodia nu het geval zal 
zijn. De komende kwartalen zullen aantonen 
hoe conjunctuurgevoelig het nieuwe Solvay 
is. Daarnaast is het uitkijken naar de nieuwe 
strategie die in de lente van 2012 zal worden 
voorgesteld, om te weten welke richting de 
combinatie Solvay/Rhodia de komende ja-
ren uit wil gaan.
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