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Het is onze ambitie om een nieuw model voor duurzame chemie 
te ontwikkelen om zo een aantal maatschappelijke vraagstukken te 
helpen oplossen.

We zijn ervan overtuigd dat “asking more from chemistry” de 
manier is om de grondstoff en die ons bedrijf nodig heeft zo zuinig 
mogelijk te gebruiken om tot duurzame oplossingen te komen die 
ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk zijn.

We zijn bezig met een transformatie tot leverancier van 
multi-gespecialiseerde chemische oplossingen. We ontwikkelen 
nieuwe innovatieve producten en oplossingen in nauwe 
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HOE WE ZAKENDOEN 

Onze organisatie is zo opgezet dat al onze business units zich dichtbij 
de klant bevinden. We anticiperen daarmee op veranderingen in hun 
respectieve markten en regio’s en reageren snel en fl exibel om hun 
producten en oplossingen aan veranderende omstandigheden aan 
te passen. Bij alles wat wij doen baseren we ons op onze principiële 
uitgangspunten en onze medewerkers dienen zich hier strikt aan te 
houden.

EEN LEVERANCIER VAN MULTI-
GESPECIALISEERDE CHEMISCHE OPLOSSINGEN

We hebben een gebalanceerde portefeuille – zowel qua markten als regio’s – en werken 
nauw samen met onze klanten om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die vandaag 
én morgen duurzame waarde creëren.

DE GRONDSTOFFEN DIE WE GEBRUIKEN
EEN LEVERANCIER VAN MULTI-GESPECIALISEERDE 

CHEMISCHE OPLOSSINGEN
DE WAARDE DIE WE CREËREN

Bouw en constructie

10% van netto-omzet 

• Energieprestaties 
• Bescherming en veiligheid
• Beheer van natuurlijke hulpbronnen

Consumptiegoederen en 
gezondheidszorg

18% van netto-omzet 

• Consumptiegoederen
• Gezondheidszorg

Industriële toepassingen

van netto-omzet 18%
• Industriële en beschermende coatings
• 3D-printen
• Metaal- en oppervlaktebehandeling 
• Bescherming van industriële apparatuur

Voeding, veevoeder and landbouw

10% van netto-omzet 

• Landbouw 
• Veevoeder
• Voeding 

Automobiel en luchtvaart

28% van netto-omzet

• Lichtgewichtmaterialen
• Effi  ciënte aandrijving
• Elektrifi catie
• Groene technologie

Elektriciteit en elektronica

5% van netto-omzet 

• Design en connectiviteit
• Veiligheid
• Duurzame oplossingen
• Effi  ciënte procedés

Middelen en milieu

11% van netto-omzet 

• Olie en gas 
• Mijnbouw
• Energie-oplossingen 
• Milieubescherming

Kapitaalinvesteringen 
uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten

€ 929
miljoen 

O&I-inspanningen 

€ 350
miljoen 

ECONOMISCHE INBRENG 1 

Eigen vermogen 
toegerekend aan 
Solvay andeel2

Onderliggende nettoschuld3

€ 6,6
miljard€ 7,5

miljard

Grondwater 

165
miljoen m3

MILIEU-INBRENG

Energieverbruik

138
Totale wateropname

580
miljoen m3petajoule

9%

SOCIALE INBRENG

27 000

23%
vrouwen O&I-medewerkers

medewerkers 

Patenten aangevraagd

240

Net Promoter Score 
Groep 

27%

Dividend over 2016 

€ 356
miljoen 

Omzet uit producten van 
minder dan 5 jaar oud

15%

ECONOMISCHE PRESTATIES 1 

Onderliggende EBITDA 

€ 2,3
miljard 

Onderliggende winst van 
de periode toegerekend 
aan Solvay aandeel

€ 846
miljoen 

SOCIALE PRESTATIES

Betaalde belastingen 
op winst

Arbeidsongevallen 
in vestigingen 
van de Groep4

0,77
per miljoen 
werkuren

€ 212
miljoen 

Index van het 
engagement van de 
medewerkers 

77%

Medewerkers die 
zich maatschappelijk 
inzetten 

23%

MILIEUPRESTATIES

Intensiteit van 
de uitstoot van 
broeikasgassen

5,86
Kg CO2 eq. per 
€ EBITDA

1 000 tons 

Industrieel gevaarlijk afval 
dat niet op duurzame 
wijze wordt verwerkt 

50,30
Stikstofoxiden 

1 000 tons 
11,10

Uitstoot in de lucht 

Vluchtige organische 
stoffen met uitzondering 
van methaan 

1 000 tons 
4,97

Zwaveloxiden 

1 000 tons 
5,40

samenwerking met onze klanten, waaronder een aantal van de 
grootste spelers in de luchtvaart-, automobiel-, elektronica- en 
consumptiegoederensector.

Met onze specialistische technologische expertise en industriële 
knowhow, en onze unieke manier van zakendoen op basis van 
een aantal principiële en ethische uitgangspunten, creëren we 
economische, maatschappelijke en milieutechnische waarde 
voor onze belanghebbenden. Alleen door dit op duurzame wijze 
te doen, kunnen we onze ambitie van een betere toekomst voor 
onze mensen, onze onderneming, de maatschappij en de planeet 
verwezenlijken.

van de omzet 

Duurzame 
bedrijfsoplossingen 
(SPM)

43%

Strategische doelstelling

CFROI-ratio

6,3%

Kasconversieratio

59%

miljoen 

Vrije kasstroom 

€ 876

ONS MODEL VOOR 
DUURZAME WAARDECREATIE

1 Onderliggend resultaat 2016.
2 Exclusief de eeuwigdurende hybride obligaties.
3 Inclusief de eeuwigdurende hybride obligaties.

4  Aantal werkongevallen met medische behandeling 
als gevolg, met of zonder werkonderbreking. 
Niet-gecorrigeerde cijfer.

 •  People Model en Management Model

 • Solvay Way

 • Gedragscode

Meer informatie over 
onze basisprincipes
annualreports.solvay.com/2016/nl 




