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Het nieuwe Solvay: ambitieuze plannen

Op 24 april, zeven maanden na de 
overname van het Franse Rhodia, stelde 
Solvay zijn strategie voor het nieuwe geheel 
voor. Na de overname had het nieuwe Sol-
vay een uitgebreide portfolio van activitei-
ten. Die portfolio is de voorbije maanden 
doorgelicht en het bedrijf heeft onderzocht 
welke activiteiten het meeste potentieel 
hebben, en waar dus ook de focus op moet 
liggen in de toekomst. Men heeft geconclu-
deerd dat drie activiteiten de groeimotoren 
voor de toekomst moeten worden: Speciale 
polymeren, Consumer Chemicals en Ad-
vanced Materials.

Deze drie waren in 2011 al goed voor bijna 
de helft van de REBITDA. In deze drie activi-
teiten is de ambitie om jaarlijks een tweecij-
ferige groei te realiseren. Bij de andere acti-
viteiten zoals Essential Chemicals, Acetow & 
Eco Services, Vinyls, Polyamide en Special 
Chemicals zal de focus liggen op duurzame 
cashgeneratie. Voor de drie groeimotoren 
zal dus gewerkt worden aan expansie, al dan 
niet via overnames. Op de Capital Markets 
Day waarop de nieuwe strategie werd voor-
gesteld, liet toekomstige CEO Clamadieu wel 
verstaan dat een grote overname niet op kor-
te termijn moet verwacht worden. Ook het 
verkopen van cyclische activiteiten zoals de 
pvc-tak is vandaag niet aan de orde, want de 

omstandigheden hiervoor zijn niet ideaal, en 
het zou dus geen meerwaarde opleveren voor 
de aandeelhouders.

2016 Solvay formuleert ook ambitieuze 
doelstellingen voor de komende vijf jaar. 
Men wil tegen 2016 een recurrente bedrijfs-
kasstroom (REBITDA) halen van 3 miljard 
euro, waar dit vandaag nog maar 2 miljard 
is. Dit extra miljard REBITDA moet voor 600 
miljoen gehaald worden uit groei van de acti-
viteiten, de overige 400 miljoen uit kostenbe-
sparingen tegen 2014. Die 400 miljoen zou-
den voor 250 miljoen bestaan uit besparingen 
op inkoop en logistiek en voor 150 miljoen 
uit interne efficiëntieverbeteringen door een 
meer gestroomlijnde organisatie. 

Met 400 miljoen euro kostenbesparin-
gen legt Solvay de lat vrij hoog. Bij de over-
name van Rhodia werd nog gemikt op 250 
miljoen kostenbesparingen plus 120 miljoen 

uit het bestaande Horizonplan. Na grondige 
analyse zou men nu meer opportuniteiten 
voor kostenbesparingen gevonden hebben, 
en werd het doel nog licht verhoogd. We 
zullen het komende jaar al kunnen vaststel-
len of Solvay deze besparingsplannen kan 
waarmaken, want van de 400 miljoen euro 

zou dit jaar al 130 miljoen moeten worden 
gerealiseerd. 

Voor de afdelingen die niet de groeimoto-
ren van de toekomst moeten worden, liggen 
alle opties open: men kan via overnames of 
joint ventures zijn positie proberen te ver-
sterken, maar evengoed kunnen bepaalde 
divisies afgestoten worden als er zich oppor-
tuniteiten aanbieden. Ondanks deze strate-
gische update is het vandaag dus nog steeds 
moeilijk om in te schatten waar Solvay als 
groep binnen twee à drie jaar zal staan. De 
vooropgestelde besparingen moeten nor-
maal gezien de resultaten voor dit jaar onder-
steunen en in het eerste kwartaal waren de 
marktomstandigheden al duidelijk beter dan 
eind 2011. Het jaar is dus goed begonnen, en 

als men dit jaar de EBITDA met 
10 % kan laten stijgen zoals 
vooropgesteld, is het aandeel 
vandaag correct gewaardeerd. 
Verder koerspotentieel moet 
de komende jaren dan komen 
van het foutloos uitvoeren van 
de nieuwe strategie. Solvay 
heeft de lat voor zichzelf hoog 
gelegd, de komende jaren zal 
moeten blijken of het erover 
geraakt.
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