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Suez Environnement: belangrijke speler in water en afval

Reeds in 1880 werd de Société Lyon-
naise des Eaux opgericht die vanaf het begin 
van de twintigste eeuw de afvalverwerking 
van Parijs verzorgde. In 1939 richtte men 
de dochteronderneming Degrémont op en 
werden de activiteiten uitgebreid naar water-
zuivering. In de decennia die daarop volgen, 
breidde men verder uit in Frankrijk en zette 
men ook stappen over de grenzen. In 1997 
volgt een fusie met de Compagnie Financi-
ére de Suez, en wordt de nieuwe naam Suez 
Lyonnaise des Eaux. In 2002 worden de ac-
tiviteiten van water, afval en energie gebun-
deld als een aparte divisie onder de naam 
Suez Environnement. In 2008 volgt de fusie 
tussen Suez en Gaz de France, en komt er een 
beursintroductie voor Suez Environnement. 
gdf Suez heeft vandaag nog 35,7 % van de 
aandelen in handen, andere bekende namen 
zijn gbl, dat 7,2 % bezit en Sofina met 0,8 %.

Drie grote divisies De activiteiten 
van de groep zijn vandaag opgesplitst in 3 
grote divisies: Water Europa (28 % van de 
omzet), Afval Europa (44 %) en Internatio-
naal (28 %). Frankrijk staat als thuisland nog 
altijd voor 36,6 % van de omzet, maar Suez 
Environnement heeft de voorbije jaren wel 
werk gemaakt van een uitbreiding van de in-
ternationale activiteiten. Ondertussen is de 
groep één van de grotere spelers geworden 
in de afval- en watersector en is het qua om-
zet vergelijkbaar met het Amerikaanse Waste 
Management, maar het eveneens Franse Ve-
olia is qua omzet nog altijd meer dan dubbel 
zo groot.

Men verwacht dat de afvalsector de ko-
mende jaren een groei zal kennen die 1 à 2 
procent hoger zal liggen dan de groei van de 
wereldeconomie. Daarnaast zijn er nog groei-
opportuniteiten de komende jaren door een 
tendens naar privatisering van activiteiten in 
afval en waterzuivering in verschillende lan-
den waar het nu nog in overheidshanden is.

De sector heeft daarnaast ook defensieve 
kenmerken, omdat de activiteiten weinig vo-
latiel zijn. De opbrengsten van afval dat gere-
cycleerd wordt, hangen wel af van de prijzen 
van energie en grondstoffen, waardoor men 
toch niet volledig ontsnapt aan de ups en 
downs van de wereldeconomie.

Resultaten 2011 was voor Suez Envi-
ronnement een redelijk jaar. Het slaagde erin 
om zijn omzet met 6,9 % te doen groeien 
tot 14,8 miljard euro. De organische groei 
bedroeg 5 % en was positief in de drie divi-
sies, waarbij afval Europa met +9 % de beste 
prestatie leverde. De bedrijfscashflow kwam 
uit op 2,5 miljard euro, een stijging met 7,6 % 
tegenover 2010. De stijging van de bedrijfs-
cashflow was voor een deel te danken aan het 
compass-besparingsplan dat voor 130 mil-
joen besparingen zorgde in 2011. Suez Envi-
ronnement is er de voorbije jaren in geslaagd 
om zijn kosten goed onder controle te hou-
den. Voor de periode 2010-2012 wil men 300 
miljoen euro besparen, na twee jaar zit men 
nu met 250 miljoen besparingen al goed op 
schema.

Een minpunt in 2011 waren de problemen 
bij de bouw van een ontziltingsfabriek in 
Australië. De kosten liepen hierdoor sterk op, 
wat een impact van maar liefst 237 miljoen 
euro had op het resultaat van 2011. Hierdoor 
daalde de nettowinst sterk naar 323 miljoen, 
zonder die uitzonderlijke kosten was de 
winst uitgekomen op 560 miljoen, op het-

zelfde niveau als in 2010. Het dividend blijft 
onveranderd op 0,65 euro per aandeel, wat 
een brutorendement van 5,5 % geeft. De net-
toschuld bleef in 2011 stabiel op 7,5 miljard, 
wat uitkomt op 3x de bedrijfscashflow, waar-
door er voor de komende jaren weinig ruimte 
lijkt voor externe groei via overnames.

Toekomst Suez Environnement is 
voorzichtig voor de (nabije) toekomst om-
dat Europa in een lichte recessie zit. De 
vroegere doelstellingen om omzet met meer 
dan 5 procent te verhogen in 2012-2013 en 
de bedrijfscashflow met minstens 7 pro-

cent, worden vandaag niet meer herhaald. 
Men verlaagde voor 2012 de verwachtingen 
voor omzet en bedrijfscashflow tot ‘hoger 
dan in 2011’. We gaan er dan ook vanuit dat 
de omzet voor 2012 in de buurt van die van 
2011 zal liggen. We mikken voor 2012 op een 
winst van 0,90 euro per aandeel, wat aan de 
huidige koersen een koerswinstverhouding 
geeft van 13. Het aandeel staat dus correct 
gewaardeerd, voor een instap zouden we la-
gere koersen afwachten.
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Suez Environnement - kerncijfers

in miljoen euro 2011 2010

Omzet 14.830 13.869

Bedrijfscashflow 2.513 2.339

Bedrijfswinst 1.092 1.221

Nettowinst 323 565

Winst per aandeel 0.6 1.15
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Omzetverdeling 2011

Europa 71,00 %

Azië  4,00 %

Pacific 7,00 %

Noord-Amerika 6,00 %

Afrika & Midden-Oosten 6,00 %

Zuid-Amerika 6,00 %
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