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Solvay zit op schema

Er was wat vrees dat de resultaten 
van Solvay in het eerste halfjaar zouden te 
lijden hebben onder de de zwakke economi-
sche omgeving, maar het bedrijf hield in de 
eerste zes maanden goed stand. De resultaten 
van het tweede kwartaal lagen in lijn met die 
van het eerste kwartaal, van een achteruit-
gang is er dus geen sprake: de omzet steeg in 
het tweede kwartaal met 1 %, voor de eerste 
zes maanden is de stijging 2 %.

De recurrente bedrijfscashflow (REBIT-
DA) daalde in het tweede kwartaal licht, met 
6 %, voor de eerste jaarhelft komt de daling 
uit op 8 %. De recurrente bedrijfswinst (RE-
BIT) daalde wat sterker: -13 % in het tweede 
kwartaal, -14 % in het eerste halfjaar. Dat 
Solvay er in het tweede kwartaal in slaagde 
om zijn resultaten op peil te houden, was in 
grote mate te danken aan de resultaten van 
de Speciale Polymeren en de activiteiten van 
het overgenomen Rhodia, die eens te meer 
de sterkhouder bleken. In de kunststoffen-
afdelingen steeg de omzet van de Speciale 
Polymeren met 9 %, te danken aan hogere 
prijzen en positieve wisselkoerseffecten. De 
REBITDA steeg met 6 % tegenover hetzelfde 
kwartaal vorig jaar. Binnen dezelfde afdeling 
blijven de Vinylproducten wel last hebben 
van de zwakke toestand in Europa, die ervoor 
zorgt dat de vraag naar PVC blijft dalen. De 
REBITDA van de Vinylproducten zakte dan 
ook met maar liefst 58 %. 

De chemieafdeling presteerde vrij goed, 
met een REBITDA die 8 % hoger lag dan in het 
tweede kwartaal van 2011. Dit was vooral te 
danken aan de Essential Chemicals, waar de 
vraag naar natriumcarbonaat en waterstof-

peroxide op peil bleven. De goede prestatie 
van de voormalige Rhodia-activiteiten (RE-
BITDA + 3 %) was vooral te danken aan Con-
sumer Chemicals en Acetow & Eco Services. 
Bij Consumer Chemicals steeg de REBITDA 
met maar liefst 59 %, wat te danken was aan de 
sterke vraag naar guar vanuit de olie- en gas-
markt. Dit additief werd vooral gebruikt als 
verdikkingsmiddel in tal van voedingsmidde-
len, maar nu heeft de oliesector ontdekt dat 

men guar kan gebrui-
ken bij de winning van 
schaliegas. Door guar 
te mengen met het win-
ningswater wordt dit 
minder vervuilend. De 
toegenomen vraag leid-
de tot een explosie van 
de guarprijs, en hoge 
winstmarges voor Sol-
vay. Het valt echter te 
betwijfelen of guarprij-
zen de rest van het jaar 
op deze hoge niveaus 

zullen blijven, ze zijn sinds hun piek al sterk 
teruggevallen.

De Consumer Chemicals zorgden voor de 
helft van de REBITDA van de Rhodia-activi-
teiten, een afkoeling van de guarprijzen in de 

tweede jaarhelft zal wegen op de marges. De 
andere sterk presterende voormalige Rhodia-
activiteit was Acetow & Eco Services, waarbij 
de omzet steeg met 10 % en de REBITDA met 
maar liefst 41 %. Die sterk gestegen winstge-
vendheid was te danken aan het sterke prijs-
zettingsvermogen, die maakten dat men de 
verkoopprijzen met gemiddeld 6 % kon op-
trekken en Solvay werd ook hier geholpen 
door positieve wisselkoerseffecten.

De andere Rhodia-activiteiten presteer-
den duidelijk minder goed en kenden een 
sterk dalende winstgevendheid in vergelij-

king met het tweede kwartaal van 2011. Dit is 
vooral opvallend voor de afdeling Advanced 
Materials, die volgens het nieuwe strategi-
sche plan van Solvay één van de groeimoto-
ren voor de komende jaren moet worden, en 
waarvan men jaarlijkse tweecijferige groei 
verwacht. De uitleg hiervoor is dat de verge-
lijkingsbasis voor deze activiteiten ongunstig 
was, aangezien in het tweede kwartaal van 
vorig jaar de prijszettingsmacht van Solvay 
in dit segment tijdelijk zeer groot was, en dit 
een uitzonderlijke situatie was. De REBITDA-
marge voor Advanced Materials kwam nog 
altijd uit op 21 %, wat ook na de daling nog 
duidelijk hoger was dan het gemiddelde van 
de Solvay-activiteiten.

Het kostenbesparingsprogramma van 
Solvay zit ook op schema, in de eerste jaar-
helft bespaarde men 55 miljoen euro, en men 
heeft er alle vertrouwen in dat tegen het ein-
de van het jaar het vooropgestelde doel van 
130 miljoen zal gehaald worden. De cyclische 
activiteiten van Solvay voelen vandaag de ef-
fecten van de wereldwijd vertragende groei, 
maar dit wordt gecompenseerd door de 
groeimotoren die goed blijven presteren. Sol-
vay verwacht dan ook dit jaar een REBITDA te 
kunnen halen die vergelijkbaar is met die van 
2011. Indien de wereldgroei niet verder ver-
traagt de komende maanden, lijkt dit ons ook 
een realistische doelstelling. Wat nettowinst 
betreft kwam Solvay in het eerste halfjaar uit 
op 4,37 euro per aandeel, voor heel 2012 ver-
wachten we een winst van ongeveer 8 euro 
per aandeel. Als Solvay zijn strategie de ko-
mende jaren verder foutloos kan uitvoeren, 
moet een winst van 10 euro per aandeel in 
2013 of 2014 haalbaar zijn. Tegen de huidige 
koersen zitten de groeivooruitzichten voor 
de komende jaren dan ook nog niet helemaal 
in de koersen verwerkt.
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Solvay
in miljoen euro H1 2012* Evolutie**

Omzet 6570 2 %

REBITDA 

Kunststoffen  283 -23 %

Chemie 294 10 %

Rhodia  579 -5 %

Totaal 1068 -8 %

REBIT 744 -14 %

Nettowinst 383 -25 %

Winst per aandeel 4,37 -24 %

* met uitsluiting impact toewijzing aankoopprijs overname Rhodia

** pro forma, alsof overname Rhodia al een feit was op 1 januari 2011

http://www.solvay.com
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