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Solvay: cycliciteit nog niet verdwenen

Activiteiten van Rhodia onder-
stutten resultaten Toen Solvay op 
zoek was naar een grote overnameprooi om 
de cash te besteden die het kreeg bij de ver-
koop van zijn farmapoot, had men enkele 
criteria vooropgesteld waaraan de overname-
prooi moest voldoen. Een ervan was dat de 
overname de cycliciteit van de activiteiten 
van de nieuwe groep zou moeten verminde-
ren. Toen Solvay d e overname van Rhodia 
aankondigde, waren er twijfels of Rhodia wel 
aan dit criterium zou voldoen. 

Bij de resultaten van het vierde kwar-
taal van 2011 – het eerste waarbij de cijfers 
van Rhodia en Solvay samen werden gerap-
porteerd – bleek dat net de activiteiten van 
Rhodia de sterkhouder waren, en de vroe-
gere Solvay-activiteiten last hadden van de 
verslechterende conjunctuur. De REBITDA 
(recurrente cashflow) kwam uit op 
355 miljoen euro, wat een daling was 
met 23 % tegenover het jaar voordien, 
wanneer we vergelijken met de geza-
menlijke cijfers (pro forma) van de 
twee bedrijven die toen nog apart 
waren. Door de overname van Rho-
dia zijn de winstcijfers van Solvay nu 
vertekend, en kijken we beter naar de 
REBITDA om een idee van de gang 
van zaken te krijgen.

Dalende vraag naar pvc De 
activiteiten van Rhodia zorgden in het vierde 
kwartaal voor 231 miljoen euro REBITDA, 
wat ongeveer 2/3 van de totale REBITDA be-
draagt. De belangrijkste oorzaak van de da-
lende REBITDA bij Solvay was de slechte pres-
tatie van de vinylafdeling, waar de omzet met 
7 % daalde en de REBITDA zelfs negatief was. 
Dit was te wijten aan een dalende vraag voor 
pvc in Europa door het verzwakkende econo-
mische klimaat en klanten die hun voorraden 
reduceerden. Dit leidde er ook toe dat de 
verkoopprijzen voor pvc daalden, niet alleen 
in Europa, maar in de verschillende regio’s. 
Ook de Speciale chemie-afdeling presteerde 
zwak door een dalende vraag en verhoogde 
concurrentie, wat een negatieve impact had 
op de prijzen en volumes. Een andere be-
langrijke factor die de REBITDA negatief beïn-
vloedde, was de focus die Solvay in het vierde 

kwartaal legde op het genereren van cash, 
waarbij het de voorraden heeft afgebouwd, 
met een negatieve impact op het resultaat 
van ongeveer 50 miljoen euro als gevolg. Die 
voorzichtigheid kenmerkt Solvay, men wil al-
tijd in staat zijn om het dividend op niveau 
te houden, en men zal geen extra schulden 
willen aangaan om dat te kunnen doen. Het 

brutodividend wordt dan ook behouden op 
3,066 euro, evenveel als vorig jaar.

Er waren uiteraard ook activiteiten die 
in het vierde kwartaal goed presteerden. De 
speciale polymeren haalden een 10 % hogere 
REBITDA door hogere prijzen, hoewel die 
prijzen tegenover de zeer hoge niveaus van 
de maanden daarvoor toch al wat waren te-
ruggevallen. Bij Rhodia waren het vooral de 
Consumer Chemicals en de Advanced Mate-
rials-afdeling die bijdroegen tot het goede re-
sultaat, met een stijging van de REBITDA met 
respectievelijk 28 en 45 %.

Solvay geeft wel aan dat het voor 2012 vrij 
optimistisch is, en sinds het begin van dit 
jaar ziet het tekenen van herstel in de meeste 
markten. Toch blijft men ook voorzichtig en 
is het investeringsbudget voor 2012 met een 
vijfde verlaagd tot 862 miljoen euro. Men zal 
nog meer zijn prioriteiten aflijnen en de in-
vesteringen daarin concentreren. Solvay ver-

kocht recent ook zijn 50 %-belang in Pipelife, 
een producent van kunststofbuizen voor de 
bouwindustrie, en gaat de opbrengst van 172 
miljoen euro investeringen in ‘strategische 
activiteiten’. Daarmee komen we ook bij het 
belangrijkste punt voor Solvay op de korte 
termijn: na de overname van Rhodia heeft 
het nieuwe Solvay een vrij brede waaier aan 

activiteiten en het 
is de vraag welke 
daarvan de strate-
gische prioriteiten 
van Solvay gaan 
worden. Het valt 
niet uit te sluiten dat 
een aantal activitei-
ten verkocht wordt 

om een aantal andere verder te versterken. 
In april zullen we meer uitleg krijgen over de 

plannen voor het vernieuwde Solvay. 
Daarmee zouden we ook een beter 
zicht moeten krijgen op de verwachte 
winstgevendheid van Solvay in 2012 
en daarna. Voorlopig is het nog te 
vroeg om daar uitspraken over te 
doen en nemen we een afwachtende 
houding aan tegenover het aandeel, 
dat na de sterke stijging sinds nieuw-
jaar (+36 %) alleszins niet meer goed-
koop genoemd kan worden.
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Solvay – kerncijfers  

in miljoenen euro 4de kw. 2011 4de kw. 2010 Evolutie

Omzet  2998 2845 5 %

Rebitda 355 461 –23 %

Chemie 103 121 –15 %

Plastics 68 141 –52 %

Rhodia 231 238 –3 %
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