
In € miljoen

IFRS(1) Onderliggend
Toelich-

tingen 2017 2016 % joj 2017 2016 % joj
Netto-omzet B1 10.125 9.569 5,8% 10.125 9.569 5,8%

Netto operationele kosten, exclusief waardever-
mindering & afschrijvingen B2 – – n.s. –7.894 –7.493 –5,4%

EBITDA B3 2.029 1.932 5,1% 2.230 2.075 7,5%
EBITDA-marge B3 22% 22% 0,3pp

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminde-
ringen van activa B4 –1.054 –1.074 1,9% –704 –672 –4,7%

EBIT 976 858 14% 1.527 1.403 8,8%
Netto financieringskosten B5 –298 –334 11% –394 –464 15%
Belastingen op winst B6 197 68 n.s. –299 –272 –10%
Belastingvoet B6 27,5% 30,3% –2,8pp
Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten B7 241 82 n.s. 159 240 –34%
Winst (-)/verlies toegerekend aan minderheidsbe-
langen –56 –53 3,9% –54 –61 –11%

Winst toegerekend aan Solvay aandeel 1.061 621 71% 939 846 11%
Gewone winst per aandeel (in €) B24 10,27 6,01 71% 9,08 8,19 11%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten B24 7,97 5,34 49% 7,59 6,02 26%
Dividend(2) B25 3,60 3,45 4,3% 3,60 3,45 4,3%
Kapitaalinvesteringen B8 –822 –981 16% –822 –981 16%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten B8 –716 –839 15% –716 –839 15%
Kasstroomomzetting B8 68% 60% 8,3pp
Vrije kasstroom B9 871 876 –0,5% 871 876 –0,5%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten B9 782 658 19% 782 658 19%
Netto werkkapitaal B10 1.414 1.396 1,3% 1.414 1.396 1,3%
Netto werkkapitaal/omzet B10 – – –1,5%
Nettoschuld(3) B11 –3.146 –4.356 28% –5.346 –6.556 18%
Onderliggende hefboomgraad B11 2,17 2,60 –0,43
CFROI(5) B12 6,9% 6,3% 0,6pp
Onderzoek & innovatie(5) B13 –325 –350 7,0%
Onderzoek- & innovatie-intensiteit(5) B13 3,2% 3,2%

(1) Een volledige aansluiting van de IFRS en de onderliggende winst- en verliesrekening is te vinden in hoofsdstuk 5 van het overzicht van de activitieiten.
(2) Aanbevolen dividend voor 2017, in afwachting van algemene aandeelhoudersvergadering op 8 mei 2018.
(3) De onderliggende nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, opgenomen als eigen vermogen onder IFRS.
(4) Ratio van onderliggende financiële schuld over onderliggende EBITDA, aangepast voor beëindigde bedrijfsactiviteiten.
(5) Referentiecijfers voor CFROI (Cash Flow Return On Investment) en Onderzoek & Innovatie zijn op niet herwerkte basis.

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN

OVERZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN1.

Belangrijkste financiële cijfers
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Gepubliceerd
In € miljoen 2013 2014 2015(1) 2016 2017
Winst- & verliescijfers

Omzet a 10.367 10.629 11.047 11.403 10.891
Netto-omzet b 9.938 10.213 10.578 10.884 10.125
Onderliggende EBITDA c 1.663 1.783 1.955 2.284 2.230

Onderliggende EBITDA-marge d 17% 17% 18% 21% 22%
IFRS EBIT e 647 652 833 962 976
Onderliggende winst van de periode f 907 992
IFRS winst van de periode g 315 13 454 674 1.116
Onderliggende winst toegerekend
aan Solvay aandeel h 507 622 680 846 939
IFRS winst toegerekend aan Solvay
aandeel i 270 80 406 621 1.061

Kasstroomcijfers
Kapitaalinvesteringen k –810 –987 –1.037 –981 –822

waarvan uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten l –708 –861 –969 –929 –716
Kasstroomomzetting m = (c+l)/c 57% 52% 50% 59% 68%

Vrije kasstroom n 524 656 387 876 871
Balanscijfers

Netto werkkapitaal p 1.217 1.101 1.557 1.396 1.414
Netto werkkapitaal/omzet q = µ(p/a)(2) 12,9% 13,5% 13,4% 15,3% 13,8%

Onderliggende nettoschuld(3) r = s+t –2.302 –1.978 –6.579 –6.556 –5.346
Eeuwigdurende hybride
obligaties s –1.200 –1.200 –2.200 –2.200 –2.200
IFRS nettoschuld t –1.102 –778 –4.379 –4.356 –3.146

Totaal eigen vermogen u 7.453 6.778 9.668 9.956 9.752
Eigen vermogen toegerekend
aan minderheidsbelangen v 378 214 245 250 113
Eeuwigdurende hybride
obligaties in eigen vermogen w 1.194 1.194 2.188 2.188 2.188
Eigen vermogen toegerekend
aan Solvay aandeel x = u-v-w 5.881 5.369 7.234 7.518 7.451

Onderliggende hefboomgraad(4) y = -r/c 1,4 1,1 2,8 2,6 2,2
Overige kenrcijfers

CFROI A 6,9% 6,9% 6,9% 6,3% 6,9%
Onderzoek & innovatie B –280 –287 –320 –350 –325

Onderzoek- & innovatie-inten-
siteit C = -B/b 2,8% 2,8% 3,0% 3,2% 3,2%

(1) De cijfers van het boekjaar 2015 worden niet voorgesteld op pro forma basis, i.e. sluiten Cytec uit.
(2) Gemiddelde van de kwartalen.
(3) De onderliggende nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, opgenomen als eigen vermogen onder IFRS.
(4) De onderliggende hefboomgraad voor 2016 werd berekend op basis van de onderliggende EBITDA inclusief de beëindigde bedrijfsactiviteiten Acetow en

Vinythai. De onderliggende hefboomgraad voor 2015 werd berekend op basis van de onderliggende pro forma EBITDA, inclusief Cytec.

Historische financiële kerncijfers
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Bovenstaande tabel is een historisch overzicht van de cijfers van de
Groep zoals bekendgemaakt op de referentiedatum. Deze gegevens
zijn niet beïnvloed door eventuele latere herbewerkingen als gevolg
van perimeterwijzigingen, aanpassingen in IFRS/IAS-normen, enz.

In de referentieperioden hebben zich de volgende belangrijke veran-
deringen voorgedaan:

Na de bekendmaking in december 2016 van de desinvestering van
de activiteiten van Acetow en Vinythai en in september 2017 van
de plannen om de Polyamide-activiteiten te desinvesteren, zijn deze
geherclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en als activa
aangehouden voor verkoop. Voor vergelijkingsdoeleinden is de
winst-en verliesrekening over heel 2016 aangepast. De Vinythai-
transactie is eind februari 2017 afgerond; de Acetow-transactie eind
mei 2017.

Naast de financiële informatie conform IFRS rapporteert Solvay ook
onderliggende prestatie-indicatoren voor de winst-en verliesrekening
om een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven van de
economische prestaties van Solvay. Deze cijfers corrigeren de IFRS-
cijfers voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toere-
kening van de overnameprijs (PPA) bij acquisities, voor de coupons
van eeuwigdurende hybride obligaties, die conform IFRS onderge-
bracht worden als eigen vermogen maar beschouwd worden als
schulden in de onderliggende jaarrekeningen, en voor andere
elementen, teneinde een voorstelling te verkrijgen zonder verteke-
ningen, en die de beoordeling van de onderliggende prestaties en de
vergelijkbaarheid van de resultaten doorheen de tijd mogelijk maakt.

Solvay meet de financiële prestaties aan de hand van alternatieve
prestatie-indicatoren, die hieronder zijn weergegeven. Tenzij anders
aangegeven, zijn de cijfers over 2016 en 2017 aangepast weergegeven,
na stopzetting van Acetow, Vinythai en Polyamide. Solvay is van mening
dat deze metingen nuttig zijn voor het analyseren en verklaren van
veranderingen en trends in de historische bedrijfsresultaten, omdat
hierdoor de prestaties op consistente basis kunnen worden vergeleken.

2012: Latijns-Amerikaanse chloorvinylactiviteit Indupa geclassifi-
ceerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa beschikbaar voor
verkoop;

2013:

Europese chloorvinylactiviteiten geclassificeerd als beëindigde
bedrijfsactiviteiten en activa beschikbaar voor verkoop;

–

Overname van Chemlogics, met ingang van 1 november gecon-
solideerd;

–

2014:

Toepassing van IFRS 11;–
Eco Services geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten
en activa beschikbaar voor verkoop, en effectief vervreemd
op 2 december;

–

2015:

Europese chloorvinylactiviteiten ondergebracht in de joint
venture Inovyn (50% Solvay, 50% Ineos) op 1 juli;

–

Overname van 100% van de aandelen van Cytec Industries
Inc. op 9 december 2015. De beginbalans van Cytec is per
31 december 2015 volledig geconsolideerd binnen de Solvay
Groep. De resultaten en kasstromen van Cytec voor de
periode tussen 9 en 31 december zijn niet materieel, behalve
voor de overnamekosten, die worden voorgesteld als porte-
feuillebeheer en herevaluaties. Hierdoor droeg Cytec in 2015
niet bij tot de nettowinst of kasstromen van de Groep.

–

2016:

Vervreemding van Solvay's aandeel in de Inovyn joint-venture
op 7 juli;

–

Acetow en Vinythai geclassificeerd als beëindigde bedrijfsacti-
viteiten en activa beschikbaar voor verkoop;

–

De vervreemding van de Latijns-Amerikaanse chloorvinylacti-
viteit Indupa op 27 december.

–

2017:

Vinythai-transactie eind februari afgerond,–
Acetow-transactie eind mei afgerond,–
Desinvestering Polyamide-activiteiten eind september 2017
geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa en
passiva aangehouden voor verkoop.

–

ACHTERGRONDINFORMATIE2.

Vergelijkingsbasis

Aansluiting van onderliggende indicatoren voor
de winst-en-verliesrekening

Alternatieve prestatie-indicatoren (APM)

Belastingvoet = Inkomstenbelastingen / (Resultaat vóór belas-
tingen – Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint
ventures – interesten en gerealiseerde wisselkoersresultaten op
de Rusvinyl joint venture). De aanpassing in de noemer betref-
fende geassocieerde deelnemingen en joint ventures is gemaakt
omdat deze bijdragen al na aftrek van de belasting op winst zijn.

Onderzoek & innovatie meet de totale geldinspanningen in
onderzoek en ontwikkeling, ongeacht of de kosten werden
geboekt of gekapitaliseerd. Deze kosten bestaan uit onderzoeks-
en ontwikkelingskosten uit de winst-en verliesrekening, vóór verre-
kening van gerelateerde subsidies en royalties, en waarbij de
afschrijvingen worden vervangen door gerelateerde kapitaaluit-
gaven. Onderzoeks- en Innovatie-intensiteit is de verhouding
tussen onderzoek & innovatie en de netto-omzet.
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Advanced Materials neemt een toonaangevende positie in op
markten met hoge toetredingsdrempels. Het bedrijfsonderdeel biedt
hoogwaardige materialen voor verscheidene toepassingen, zoals de
auto-, luchtvaart- elektronica- en gezondheidssector, en met een
sterk investeringsrendement. Het biedt vooral duurzame mobiliteits-
oplossingen door gewichtsvermindering en een verbetering van
CO2-uitstoot en energie-efficiëntie.

Met meer dan 1500 producten biedt Specialty Polymers het grootste
assortiment hoogwaardige polymeren in de wereld. Met op maat
gemaakte oplossingen worden de grenzen opgezocht waar het gaat
om metaalvervanging in elektronica en in de automobiel-, luchtvaart-
en gezondheidssector. DezeGBU beschikt over een ongekende
expertise in drie technologieën: aromatische polymeren, polymeren
met goede barrière-eigenschappen, fluorpolymeren en
vervlechtbare.

Composite Materials is een vooraanstaande leverancier voor de
markt van luchtvaartmaterialen en staat bekend om zijn expertise op
het gebied van materiaalontwikkeling en procestechniek om de klant
innovatieve oplossingen te kunnen bieden waarmee de technologie-
en productiecapaciteit optimaal benut wordt. We leveren optimale
materiaaloplossingen om te kunnen voldoen aan de vraag van de
klant naar nieuwe hoogwaardige materialen om duurzaamheid en
productie te verbeteren. Naast luchtvaart worden deze materialen
ook toegepast in windenergie, sport, zeilboten en tevens in de
automobielsector , waar de lichtgewichteigenschappen een
aanzienlijk ontwikkelingspotentieel bieden.

Special Chem produceert fluor- en zeldzame-aardformuleringen
voor automobiel-, halfgeleiders- en verlichtingstoepassingen. Met zijn
industriële knowhow, wereldwijde aanwezigheid en lokale O&I-activi-
teiten, heeft Special Chem zich gepositioneerd als een strategische
partner voor de automobielsector als producent van materialen die
gebruikt worden in katalysatoren die uitlaatgassen zuiveren en het
solderen van aluminium, en tevens als producent van reinigings- en
polijstmaterialen voor de halfgeleiderindustrie.

Silica produceert uiterst dispergeerbare silica, die voornamelijk
gebruikt wordt voor energiezuinige en hoogwaardige autobanden.
Het ontwikkelt innovatieve oplossingen voor wereldwijde banden-
producenten en beschikt ook over een silica-assortiment voor tal
van andere marktsegmenten zoals tandpasta, voeding, industriële
producten en rubberen voorwerpen.

Vrije kasstroom meet de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, na
aftrek van investeringen. Dit is exclusief eventuele fusies,
overnames of financieringsactiviteiten maar inclusief dividenden
van geassocieerde deelnemingen en joint ventures, pensioenen,
reorganisatiekosten enz. Het wordt gedefinieerd als de
kasstromen uit bedrijfsactiviteiten (exclusief kasstromen in
verband met de overname van dochterondernemingen) en
kasstromen uit investeringsactiviteiten (exclusief de kasstromen
van overname en desinvesteringen van dochterondernemingen
en andere investeringen en exclusief leningen aan geassocieerde
deelnemingen en niet-geconsolideerde investeringen alsmede
daarmee verband houden belastingelementen en verantwoording
van verrekende vorderingen).

Kapitaalinvesteringen zijn geldmiddelen betaald voor de
overname van materiële en immateriële activa.

Kasconversie is een verhouding om de conversie van EBITDA in
kasstromen te meten. Het is gedefinieerd als (onderliggende EBITDA
+ CAPEX van voortgezette bedrijfsactiviteiten) / onderliggende EBITDA.

Het nettowerkkapitaal omvat voorraden, handelsvorderingen, en
overige vlottende vorderingen, verminderd met handelsschulden
en overige kortlopende verplichtingen.

(IFRS) nettoschuld = langlopende financiële schulden + kortlo-
pende financiële schulden – geldmiddelen en kasequivalenten –
overige vorderingen op financiële instrumenten. De onderlig-
gende nettoschuld vertegenwoordigt de Solvay-aandelen-
weergave op schulden, waarbij 100% van de hybride eeuwigdu-
rende obligaties, die conform IFRS als eigen vermogen worden
beschouwd, als schuld worden geherclassificeerd. Hefboomgraad
= Nettoschuld / Onderliggende EBITDA van de laatste 12
maanden. Onderliggende hefboomgraad = Onderliggende netto-
schuld / Onderliggende EBITDA van de laatste 12 maanden.

Cash Flow Return On Investment meet het kasstroomrendement
van Solvay’s bedrijfsactiviteiten. Mutaties in CFROI-niveaus zijn
relevante indicatoren die aangeven of economische waarde wordt
toegevoegd, hoewel wordt aanvaard dat deze meting niet kan
worden gebenchmarked of vergeleken met sectorgenoten. De
definitie maakt gebruik van een redelijke schatting van de vervan-
gingswaarde van activa en vermijdt boekhoudkundige versto-
ringen, bijvoorbeeld voor bijzondere waardeverminderingen. Het
wordt berekend als de verhouding tussen de Recurrente
Kasstroom en Geïnvesteerd Kapitaal, waarbij:

Recurrente kasstroom = Onderliggende EBITDA + dividenden
van geassocieerde deelnemingen en joint ventures – Resultaten
van geassocieerde deelnemingen en joint ventures + Recur-
rente capex + Recurrente inkomstenbelastingen.

–

Geïnvesteerd kapitaal = Vervangingswaarde van de goodwill en
de materiële vaste activa + Netto werkkapitaal + Boekwaarde
van geassocieerde deelnemingen en joint ventures.

–

Recurrente capex is genormaliseerd op 2% van de vervangings-
waarde van de materiële vaste activa, na aftrek van Goodwill
waarden.

–

Recurrente winstbelasting is genormaliseerd op 30% van
(Onderliggende EBIT – resultaat van geassocieerde deelne-
mingen en joint ventures).

–

Beschrijving van de operationele segmenten
Advanced Materials

Specialty Polymers

Composite Materials

Special Chem

Silica
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Als een van de groeimotoren van Solvay, houdt Advanced Formu-
lations zich vooral bezig met consumptiegoederen, landbouw en
voedsel alsmede met de energiemarkten. Het biedt op maat
gemaakte specialiteitsformuleringen die van invloed zijn op de
oppervlaktechemie en het vloeistofgedrag veranderen om zo de
efficiëntie en de opbrengst te optimaliseren, terwijl de milieube-
lasting zoveel mogelijk beperkt wordt.

Novecare ontwikkelt en produceert formuleringen die de eigen-
schappen van vloeistoffen wijzigen. Het biedt oplossingen voor de
olie- en gasindustrie, waarbij gebruik gemaakt wordt van het grootste
assortiment aan chemische stoffen ter wereld. Novecare levert ook
gespecialiseerde oplossingen voor bepaalde industriële toepas-
singen, landbouw en coatings.

Technology Solutions is wereldleider op het gebied van gespeciali-
seerde mijnbouwreagentia, fosfinegebaseerde chemicaliën en oplos-
singen voor de stabilisering van polymeren. De portefeuille bestaat
uit hoogwaardige, toonaangevende technologieën, ongeëvenaarde
technische dienstverlening en toepassingen waarmee klanten
ondersteund worden bij de ontwikkeling van oplossingen op maat,
in het bijzonder in de mijnbouw, waar producten van Solvay het
mogelijk maken metalen te winnen uit steeds complexere en meer
uitgeputte ertsen.

Aroma Performance is 's werelds grootste producent van vanil-
learoma’s voor gebruik in voeding, in geur- en smaakstoffen en in
synthetische halffabricaten die gebruikt worden in parfums, de
farmaceutische sector, landbouwchemicaliën en elektronica.

Performance Chemicals is actief in volgroeide en veerkrachtige
markten en bekleedt toonaangevende posities in chemische halffa-
brikaten. Het succes is gestoeld op schaalgrootte en hoogstaande
productietechnologie. Het bedient vooral de markten voor consump-
tiegoederen en voeding. Vanaf het derde kwartaal van 2017 omvat
Performance Chemicals ook de overblijvende bedrijfsactiviteiten die
eerder in het segment Functional Polymers werden opgenomen. Na
de ondertekening van het bindend akkoord met het Duitse
chemische bedrijf BASF voor de verkoop van haar polyamide-
activiteit in september 2017, werd het grootste deel van Functional
Polymers immers geherclassificeerd als beëindigde activiteiten. De
vergelijkende periodes zijn hiervoor herwerkt: in het vierde kwartaal
van 2016 steeg de omzet hierdoor met € 22 mln en de onderlig-
gende EBITDA met € 2 mln; voor het hele jaar 2017 steeg de netto-
omzet € 121 mln en de onderliggende EBITDA € 23 mln.

Soda Ash & Derivatives is de grootste producent ter wereld van
natriumcarbonaat en natriumbicarbonaat, dat voornamelijk verkocht
wordt aan fabrikanten van glas, maar ook gebruikt wordt in deter-
genten, landbouwproducten, voedsel en voeding. Het is een stabiele
en winstgevende divisie, dankzij de goede prijszetting en een groei
van rond de 5%, gebaseerd op hoogwaardige activa.

Solvay is marktleider in waterstofperoxide, zowel naar marktaandeel
als technologie. Waterstofperoxide (H2O2) wordt voornamelijk
gebruikt in de papierindustrie om houtpulp te bleken. De stof kan
ook in tal van andere markten gebruikt worden zoals in de chemie,
voeding, textiel en het leefmilieu.

Coatis produceert duurzame oplosmiddelen op glycerinebasis en
gespecialiseerde fenolproducten, voornamelijk voor de Latijns-
Amerikaanse markt. Het is de onbetwiste marktleider in Brazilië voor
fenolproducten en -derivaten die worden gebruikt bij de productie
van kunstharsen voor gieterijen, de bouw en schuurmiddelen.

Corporate & Business Services omvat corporate en andere zakelijke
dienstverlening, zoals het Research & Innovation Center. Het omvat
ook de GBU Energy Services, die als taak heeft om het energiever-
bruik te optimaliseren en de CO2-emissies terug te dringen.

Advanced Formulations

Novecare

Technology Solutions

Aroma Performance

Performance Chemicals

Soda Ash & Derivatives

Peroxides

Coatis

Corporate & Business Services
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De netto-omzet nam met 6% toe tot € 10.125 miljoen, dankzij een
volumestijging van 8%.

Energiekosten vormen een belangrijk onderdeel van de kosten-
structuur van de Groep.

De netto-energiekosten bedroegen in 2017(2) ongeveer €
0,61 miljard, ongeveer 11% hoger dan in 2016. De energiebronnen
waren gespreid over elektriciteit en gas (69%), cokes, petcoke,
steenkool en antraciet (27%) en stoom, stookolie en overige (5%).
Meer dan de helft van de kosten werden gemaakt in Europa (53%),
gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika (28%), en Azië en de rest van
de wereld (19%). De Groep volgt al vele jaren een dynamisch energie-
beleid. Als grootverbruiker van energie heeft Solvay een eigen
energieopwekkingspark met een totale capaciteit van ongeveer 900
MWe.

TOELICHTINGEN OP DE ONDERLIGGENDE GROEPCIJFERS3.

TOELICHTING B1
Netto-omzet

Ontwikkeling netto-omzet
op jaarbasis (in miljoenen euro's)

Het -1% perimetereffect[1] weerspiegelt de verkoop van de
kleinere, vervlechtbare polyolefine compoundactiviteiten en die
van geformuleerde harsen in juni 2017.

Wisselkoersfluctuaties wogen -1% op conversie, voornamelijk
door de waardevermindering van de Amerikaanse dollar en in
mindere mate de Chinese renminbi, het Britse pond en de Japanse
yen. Dit is deels gecompenseerd door de waardestijging van de
Braziliaanse real.

Alle segmenten droegen bij aan de volumestijging van 8%. Bij
Advanced Materials bleef de vraag naar hoogwaardige polymeren
groeien, vooral voor de automobielsector en voor smart devices.
De omzet van composieten stabiliseerde op jaarbasis, waarbij
luchtvaartcomposieten iets hoger uitkwam dan vorig jaar en
daarmee de zwakke vraag op de industriële markten enigszins
compenseerde. Het volume van Advanced Formulations groeide
sterk, mede door het herstel op de Noord-Amerikaanse
schalieolie- en gasmarkt. De omzet in natriumcarbonaat bij Perfor-
mance Chemicals bleef het hele jaar sterk, waarbij dit bedrijfson-
derdeel dit jaar een nieuwe perioxide HPPO-fabriek opstartte.

TOELICHTING B2
Onderliggende grondstoffen- en energiekosten

[1] Perimeter-effecten omvatten overnames en desinvesteringen van kleinere bedrijven die niet hebben geleid tot een herziening van voorgaande perioden.
[2] De gedesinvesteerde Functional Polymers-activiteiten zijn niet meegenomen. Het energieverbruik en de energiekosten van de polyamide-activiteiten die
verkocht worden aan BASF zijn niet in het rapport meegenomen, omdat deze activiteiten niet meer worden geconsolideerd in de financiële verslaggeving van de
Groep. Het energieverbruik en de energiekosten van Performance Polyamides-activiteiten op de Paulinia-site in Brazilië wordt wel in dit verslag meegenomen,
omdat deze activiteiten geen onderdeel uitmaken van de BASF-deal.
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Solvay Energy Services (SES) richt zich binnen de Groep op de
optimalisatie van de energiekosten en het verminderen van de
uitstoot van broeikasgas. SES is met name betrokken bij het energie-
besparingsprogramma SOLWATT® om de vermindering van energie-
verbruik en CO2-uitstoot te realiseren bij bestaande productievesti-
gingen door middel van operationele en technische verbeteringen
maar ook door gedragsverandering. De eerste SOLWATT®-golf werd
geïntroduceerd in 2011 en inmiddels dekt dit programma vrijwel alle
energie-uitgaven van de Groep. Een tweede energiebesparingsgolf
ging van start in 2016. Eind 2017 was deze toegepast op de meeste
sites met een groot energieverbruik, in totaal 41% van het energie-
verbruik van de Groep. Naar verwachting zullen acties die in 2017
zijn afgerond nieuwe energiebesparingen opleveren van € 9 miljoen,

ofwel 1,5% van de energiekosten van Solvay, en de CO2-uitstoot met
0,1 Mt verminderen. Soda Ash & Derivatives en Specialty Polymers
zijn de GBU's die hiervan het meest hebben geprofiteerd.

De kosten voor grondstoffen voor de Groep bedroegen in 2017
ongeveer € 2,5 miljard, 16% hoger dan in 2016. Grondstoffen
kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën: ruwe
oliederivaten (circa 42%), mineraalderivaten (22% – bv. glasvezel,
natriumsilicaat, calciumsilicaat, fosfor, natriumhydroxide …), aardgas-
derivaten (9%), biochemische stoffen (12% – bv. glycerol, guar, vetal-
cohol, ethanol …), overige (15%).

De onderliggende EBITDA groeide 7% tot € 2230 miljoen. Uitge-
zonderd de conversiewisselkoersen en perimetereffecten kwam de
groei op 10% dankzij een volumestijging van 16%. Daarmee werden
de 7% hogere vaste kosten en hogere kosten voor grondstoffen
en energie meer dan gecompenseerd. In het resultaat is ook een
eenmalig synergievoordeel van € 38 miljoen meegenomen van de
voormalige Cytec-bedrijfsonderdelen. De onderliggende EBITDA-
marge bleef op 22%.

De afschrijvings- en bijzondere waardeverminderingskosten
bedroegen in 2017 € -704 miljoen, een stijging met 5% vergeleken
met € -672 miljoen in 2016. Dit is toe te schrijven aan de hogere
kapitaalinvesteringen in de afgelopen jaren.

TOELICHTING B3
Onderliggende EBITDA

Ontwikkeling onderliggende EBITDA
op jaarbasis (in miljoenen euro's)

Wisselkoersfluctuaties beïnvloedden de conversie met -1%,
vanwege de waardevermindering van de Amerikaanse dollar en in
mindere mate de Chinese renminbi in de tweede helft van het jaar.

De hogere volumes droegen 16% bij aan de EBITDA.

De vaste kosten stegen. Hoewel de inflatie grotendeels gecom-
penseerd werd door operationele uitmuntendheid en synergie,
stegen de kosten door de hogere volumes en nieuwe capaciteiten.
De hogere winstgevendheid leidde bovendien tot meer provisies
voor variabele beloning.

De nettoprijszetting was lager en drukte de EBITDA met -2%,
omdat de stijging van grondstoffen- en energieprijzen slechts
gedeeltelijk kon worden goedgemaakt door commerciële en
operationele uitmuntendheid.

Andere elementen droegen netto € 50 miljoen bij aan de
EBITDA, en bestonden vooral uit eenmalige elementen, waaronder
het synergievoordeel van € 38 miljoen uit verplichtingen na
uitdiensttreding bij het voormalige Cytec en de schadevergoeding
van € 17 miljoen voor het verlies van een aantal productie-
eenheden in China.

TOELICHTING B4
Onderliggende afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
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In € miljoen 2017 2016
Netto schuldenlasten a –170 –224

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties b –111 –111
Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen (-) op de RusVinyl joint
venture c –24 –26
Disconteringskosten van de voorzieningen d –89 –103
Resultaat uit financiële activa beschikbaar voor verkoop e – –

Netto financieringskosten(1) f = a+b+c+d+e –394 –464

(1) De onderliggende netto financiële uitgaven omvatten de coupons op eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS worden opgenomen als
dividenden en daarom zijn uitgesloten van de winst- en verliesrekening, evenals de financiële uitgaven en gerealiseerde wisselkoersverliezen van de
RusVinyl joint-venture, die onder IFRS worden opgenomen in het resultaat van joint-ventures & geassocieerde deelnemingen en daarom zijn opgenomen
in de EBITDA op IFRS basis.

De onderliggende nettofinancieringskosten daalden met 15% naar € -394 miljoen. De nettoschuldenlasten daalden doordat de brutoschuld in
2016 en 2017 omlaag ging, en omdat de discontokosten bij pensioenen daalden door lagere disconteringsvoeten.

In € miljoen 2017 2016
Winst van de periode vóór belastingen a 1.133 939
Resultaat uit joint ventures & geassocieerde deelnemingen b 71 69
Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen (-) op de RusVinyl joint
venture c –24 –26
Belastingen op winst d –299 –272

Belastingvoet e = -d/(a-b-c) 27,5% 30,3%

De onderliggende winstbelasting bedroeg € -299 miljoen, 10% meer
dan in 2016, hoewel het onderliggende belastingtarief aanzienlijk was
gedaald van 30,3% naar 27,5%. Op IFRS-basis was het belas-
tingresultaat positief, dankzij belastingelementen die verband
houden met vorige periodes, hoofdzakelijk de verantwoording van €
202 miljoen aan uitgestelde belastingvorderingen in Frankrijk en een
netto-impact van € 49 miljoen dankzij de Amerikaanse belastingher-
vorming.

Als gevolg van beëindigde bedrijfsactiviteiten steeg de winst op
onderliggende basis met € 159 miljoen. De daling ten opzichte van
€ 240 miljoen in 2016 is toe te schrijven aan de verkoop van de
Aziatische pvc-activiteit Vinythai en van de acetaatkabelactiviteiten
Acetow die medio 2017 werden afgerond. De beëindigde bedrijfsac-
tiviteiten in de tweede helft van het jaar bevatten nog de Polyamide-
activiteit die naar verwachting aan BASF zal worden verkocht voor
een ondernemingswaarde van € 1,6 miljard. Deze desinvestering zal
waarschijnlijk in de tweede helft van 2018 worden afgerond.

TOELICHTING B5
Onderliggende nettofinancieringskosten

TOELICHTING B6
Onderliggende belastingen op winst

TOELICHTING B7
Onderliggende winst van beëindigde bedrijfsac-
tiviteiten
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In € miljoen 2017 2016
Verwerving (-) van materiële vaste activa a –707 –883
Verwerving (-) van immateriële vaste activa b –115 –98

Kapitaalinvesteringen c = a+b –822 –981
Kapitaalinvesteringen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten d –105 –141

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten e = c-d –716 –839
Onderliggende EBITDA f 2.230 2.075
Kasstroomomzetting g = (f+e)/f 68% 60%

De kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten daalden ten opzichte van 2016 met € 123 miljoen naar € -716 miljoen, in lijn met
het voornemen om de kapitaalintensiteit terug te dringen. Hierdoor groeide de kasconversie van 60% naar 68%.

In € miljoen 2017 2016
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten a 1.604 1.788

waarvan kasstromen verbonden aan verwerving van dochterondernemingen b –23 7
Kasstromen uit investeringsactiviteiten c 70 –807

waarvan kapitaalinvesteringen vereist door contract van aandelenverkoop d –12 –
Verwerving (-) van dochterondernemingen e –44 –23
Verwerving (-) van deelnemingen – Overige f –11 4
Leningen aan geassocieerde & niet-geconsolideerde deelnemingen g –7 –25
Vervreemding (+) van dochterondernemingen en deelnemingen h 891 144
Betaalde belastingen op vervreemding van deelnemingen i –14 –

Erkenning van verrekende vorderingen j 21 –
Vrije kasstroom k = a-b+c-d-e-f-g-h-i-j 871 876

Vrije kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten l 89 218
Vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten m = k-l 782 658

De vrije kasstroom van voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg € 782 miljoen, een stijging met 19% ten opzichte van 2016. Dit is toe te
schrijven aan een hogere EBITDA en de focus op werkkapitaaldiscipline. Inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg de totale vrije kasstroom
€ 871 miljoen.

TOELICHTING B8
Kapitaalinvesteringen

TOELICHTING
B9 Vrije kasstroom
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In € miljoen
2017 2016

december 31 september 30 juni 30 maart 31 december 31
Voorraden a 1.504 1.507 1.732 1.747 1.672
Handelsvorderingen b 1.462 1.505 1.719 1.781 1.621
Overige kortlopende vorderingen c 627 693 671 705 736
Handelsschulden d –1.330 –1.206 –1.475 –1.563 –1.547
Overige kortlopende verplichtingen e –848 –882 –804 –1.078 –1.085

Netto werkkapitaal f = a+b+c+d+e 1.414 1.617 1.843 1.592 1.396
Omzet(1) g 2.765 2.609 3.188 3.159 2.933
Kwartaalomzet op jaarbasis(1) h = 4*g 11.060 10.436 12.753 12.638 11.731
Netto werkkapitaal/omzet(1) i = f / h 12,8% 15,5% 14,5% 12,6% 11,9%
Jaargemiddelde j = µ(Q1,Q2,Q3,Q4) 13,8% 15,3%

(1) De perimeter gedekt door de omzet komt overeen met de perimeter van het netto werkkapitaal, dus inclusief Polyamide op 30 juni 2017, 31 maart 2017
en 31 december 2016.

De uitstroom van werkkapitaal uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
bedroeg € -160 miljoen, waarvan € -140 miljoen industrieel werkka-
pitaal, in lijn met de hogere omzet. De gemiddelde verhouding
werkkapitaal/omzet verbeterde gedurende de kwartalen met 1,5
procentpunt tot 13,8%. In 2016 was dit 15,3%, omdat toen de
vordering op de Inovyn-transactie op de balans drukte.

Wanneer de herclassificatie naar aangehouden voor verkoop van de
Polyamides-voorraden buiten beschouwing wordt gelaten, namen
de voorraden in 2017 toe, vooral vanwege de groeiende vraag naar
hoogwaardige polymeren in de automobielsector en bij smart
devices als gevolg van nieuwe capaciteiten. Ook het hoge dienstver-
leningsniveau aan klanten vanwege het herstel op de Amerikaanse
markt voor schalieolie en gas speelde daarbij een rol.

TOELICHTING B10
Nettowerkkapitaal
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In € miljoen
2017 2016

december 31 september 30 juni 30 maart 31 december 31
Langlopende financiële schulden a –3.182 –3.190 –3.512 –4.039 –4.087
Kortlopende financiële schulden b –1.044 –2.004 –1.820 –1.322 –1.338

Brutoschuld c = a+b –4.226 –5.194 –5.332 –5.361 –5.426
Overige vorderingen in financiële instru-
menten d 89 498 637 99 101
Geldmiddelen & kasequivalenten e 992 1.358 1.156 1.094 969

Totale geldmiddelen en kasequivalenten f = d+e 1.080 1.856 1.792 1.193 1.070
IFRS nettoschuld g = c+f –3.146 –3.338 –3.540 –4.168 –4.356

Eeuwigdurende hybride obligaties h –2.200 –2.200 –2.200 –2.200 –2.200
Onderliggende nettoschuld i = g+h –5.346 –5.538 –5.740 –6.368 –6.556
Onderliggende EBITDA (laatste 12 maanden)(1) j 2.230 2.217 2.455 2.348 2.283

Aanpassing voor beëindigde bedrijfsactivi-
teiten(2) k 236 235 – 158 236

Aangepaste onderliggende EBITDA voor de
berekening van de hefboomgraad(2) l = j+k 2.466 2.453 2.455 2.506 2.519
Onderliggende hefboomgraad(2) m = -i/l 2,2 2,3 2,3 2,5 2,6

(1) De perimeter gedekt door de onderliggende EBITDA komt overeen met de perimeter van de nettoschuld, dus inclusief Polyamide op 30 juni 2017, 31
maart 2017 en 31 december 2016.

(2) Aangezien de nettoschuld aan het eind van de periode nog niet de netto opbrengsten omvat van de verkoop van beëindigde bedrijfsactiviteiten, terwijl de
onderliggende EBITDA de bijdrage van beëindige bedrijfsactiviteiten uitsluit, wordt de onderliggende EBITDA aangepast voor de berekening van de
hefboomgraad. Voor september 2017 werd de onderliggende EBITDA van Polyamide toegevoegd, voor maart 2017 die van Acetow, en voor december
2016 die van Acetow en Vinythai.

De onderliggende nettoschuld[3] daalde van € -6.556 miljoen aan het
begin van het jaar naar € -5.346 miljoen, een verbetering van €
1.210 miljoen. Door de sterke vrije kasstroomgeneratie en de
opbrengsten van de desinvesteringen vanwege de strategische
transformatie van de bedrijfsportefeuille, verminderde de bruto-
schuldpositie met € 1.200 miljoen. Bovendien werden obligaties

afgelost op de vervaldag en begin oktober teruggekocht. Door
optimalisatie van de financieringsstructuur verbeterde de onderlig-
gende hefboomgraad van 2,6x tot 2,2x, beide op aangepaste basis[4].

TOELICHTING B11
Onderliggende nettoschuld

Ontwikkeling onderliggende nettoschuld
op jaarbasis (in miljoenen euro's)

[3] De onderliggende nettoschuld omvat de hybride eeuwigdurende obligaties, behandeld als eigen vermogen onder IFRS. De onderliggende nettofinancierings-
kosten omvatten de coupons op deze obligaties, onder IFRS geboekt als dividenden en daardoor uitgesloten van de winst-en verliesrekening, evenals de finan-
ciële kosten en gerealiseerde wisselkoersverliezen in de RusVinyl joint venture, die onder IFRS deel uitmaken van de resultaten van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures en daarom opgenomen in de IFRS EBITDA.
[4] EBITDA van de beëindigde Polyamide-activiteit werd toegevoegd aan de noemer, omdat de na afronding te ontvangen opbrengsten de nettoschuld in de teller
nog niet hebben verminderd.
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In € miljoen

2017 2016(1)

Gepubli-
ceerd

Aanpas-
singen Berekend

Gepubli-
ceerd

Aanpas-
singen Berekend

Onderliggende EBIT a 1.527 1.527 1.534 1.534
Onderliggende EBITDA b 2.230 2.230 2.284 2.284
Resultaat uit joint ventures &
geassocieerde deelnemingen c 71 71 69 69
Ontvangen dividenden van
geassocieerde deelnemingen &
joint ventures(2) d 18 – 18 22 – 22
Recurrente kapitaalinveste-
ringen(3) e = -2%*l –326 –363
Recurrente belastingen op
winst(4) f = -30%*(a-c) –437 –439

Recurrente kasstroomcijfers g = b-c+d+e+f 1.415 1.434
Materiële vaste activa h 5.433 6.472
Immateriële activa i 2.940 3.600
Goodwill j 5.042 5.679

Vervangingswaarde van goodwill
& vaste activa(5)(6) k = h+i+j 13.415 5.093 18.508 15.751 4.669 20.420

waarvan vaste activa l 16.314 18.134
Investeringen in geassocieerde
deelnemingen & joint ventures(5) m 466 16 482 497 –52 445
Netto werkkapitaal(5) n 1.414 111 1.525 1.396 355 1.751

Geïnvesteerd kapitaal o = k+m+n 20.515 22.615
CFROI p = g/o 6,9% 6,3%

(1) Referentiecijfers zijn op niet herwerkte basis.
(2) De aanpassing sluit beëindigde bedrijfsactiviteiten uit.
(3) Op dit moment geschat op 2% van de vervangingswaarde van de vaste activa.
(4) Op dit moment geschat op 30% van de onderliggende EBIT.
(5) De aanpassing weerspiegelt het kwartaalgemiddelde over het jaar.
(6) De aanpassing weerspiegelt het verschil tussen de geschatte vervangingswaarde van goodwill en vaste activa en de boekwaarde. De veranderingen in de

tijd zijn het gevolg van wisselkoersschommelingen, nieuwe investeringen en portfoliostappen.

CFROI steeg naar 6,9%, hetzelfde niveau als vóór de overname van Cytec, en bevindt zich nu in de waardecreatiezone. De stijging met 0,6
procentpunt tegenover 6,3% op niet-herziene basis in 2016, weerspiegelde zowel de volumegroei als de aanhoudende kapitaaldiscipline.

In € miljoen 2017 2016(1)

IFRS kosten van onderzoek & ontwikkeling a –290 –305
Subsidies verrekend in ifrs kosten van onderzoek & ontwikkeling b 26 33
Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa omvat in ifrs kosten
van onderzoek & ontwikkeling c –55 –54
Kapitaalinvesteringen in onderzoek & innovatie d –64 –66

Onderzoek & innovatie e = a-b-c+d –325 –350
Netto-omzet f 10.125 10.884
Onderzoek- & innovatie-intensiteit g = -e/f 3,2% 3,2%

(1) Referentiecijfers zijn op niet herwerkte basis.

De inspanningen op het gebied van Onderzoek & Innovatie
bedroegen in 2017 € -325 miljoen. Uit de wereldwijde kostenanalyse
blijkt duidelijk dat innovatieprojecten vooral gericht zijn op wereld-
wijde groei.

83% van de O&I-investeringen van de Groep wordt rechtstreeks
beheerd door GBU's.

De O&I-intensiteit, de verhouding tussen O&I-inspanningen en netto-
omzet, kwam uit op 3,2%.

TOELICHTING B12
CFROI

TOELICHTING B13
Onderzoek & Innovatie
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In € miljoen 2017 2016 % joj
Netto-omzet 10.125 9.569 5,8%

Advanced Materials 4.370 4.313 1,3%
Advanced Formulations 2.966 2.668 11%
Performance Chemicals 2.766 2.581 7,2%
Corporate & Business Services 23 7 n.m.

EBITDA 2.230 2.075 7,5%
Advanced Materials 1.202 1.110 8,2%
Advanced Formulations 524 484 8,1%
Performance Chemicals 749 718 4,3%
Corporate & Business Services –244 –237 –2,8%

EBIT 1.527 1.403 8,8%
Advanced Materials 896 829 8,1%
Advanced Formulations 374 327 14%
Performance Chemicals 566 549 3,0%
Corporate & Business Services –308 –301 –2,4%

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten –716 –839 15%
Advanced Materials –366 –435 16%
Advanced Formulations –130 –134 3,0%
Performance Chemicals –152 –191 20%
Corporate & Business Services –68 –79 14%

Onderzoek & innovatie(1) –325 –350 –7,0%
Advanced Materials –157 –155 –1,5%
Advanced Formulations –85 –87 2,1%
Performance Chemicals –29 –26 –10%
Corporate & Business Services –55 –52 –4,5%

(1) Referentiecijfers voor CFROI (Cash Flow Return On Investment) en Onderzoek & Innovatie zijn op niet herwerkte basis.

TOELICHTINGEN BIJ DE ONDERLIGGENDE CIJFERS PER SEGMENT4.

Segmentoverzicht
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In € miljoen 2017 2016 % joj
Netto-omzet 4.370 4.313 1,3%

Specialty Polymers 2.025 1.922 5,3%
Composite Materials 1.038 1.073 –3,3%
Special Chem 865 862 0,3%
Silica 443 455 –2,7%

EBITDA 1.202 1.110 8,2%
EBITDA-marge 27% 26% 1,8pp
EBIT 896 829 8,1%
EBIT-marge 21% 19% 1,3pp
CFROI(1) 10% 9,4% 0,8pp
Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten –366 –435 16%
Kasstroomomzetting 70% 61% 8,7pp
Onderzoek & innovatie(1) –157 –155 –1,5%
Onderzoek- & innovatie-intensiteit(1) 3,6% 3,6% –

(1) Referentiecijfers voor CFROI (Cash Flow Return On Investment) en Onderzoek & Innovatie zijn op niet herwerkte basis.

De netto-omzet nam met 1% toe tot € 4.370 miljoen, dankzij een
volumegroei van 5% die het ongunstige wisselkoerseffect, de kleinere
perimeter en wat lagere prijzen compenseerde. Het merendeel van
de groei is afkomstig van Speciality Polymers, waar de volumes
groeiden met hoge enkelvoudige cijfers. Dit was vooral toe te
schrijven aan de toegenomen vraag in de autosector, met inbegrip
van batterijen voor de opkomende markt van elektrische voertuigen.
De omzet van smart devices herstelde goed van de voorraadafbouw
in de eerste helft van 2016. De verkoopvolumes van Composite
Materials waren over het algemeen stabiel, waarbij een kleine
toename in de luchtvaart teniet werd gedaan door een afname bij
industriële toepassingen. De productiestijging van de F-35 en de

groei van nieuwe smallere passagiersmodellen uitgerust met een
LEAP-motor, compenseerden ruimschoots voor de achteruitgang in
vliegtuigen met brede romp. De omzet van Special Chem profi-
teerde van de prijszetting en hogere volumes als gevolg van de
robuuste vraag in de isolatie- en elektronicasector, waarbij deze
laatste ondersteund werd door recente capaciteitsuitbreidingen. Bij
Silica kon de sterke volumegroei in de markt van energiezuinige
banden in Europa en Azië de negatieve prijsontwikkelingen onvol-
doende compenseren.

TOELICHTING B14
Advanced Materials

Ontwikkeling netto-omzet
op jaarbasis (in miljoenen euro's)
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In € miljoen 2017 2016 % joj
Netto-omzet 2.966 2.668 11%

Novecare 1.937 1.663 16%
Technology Solutions 662 656 1,0%
Aroma Performance 366 350 4,7%

EBITDA 524 484 8,1%
EBITDA-marge 18% 18% –0,5pp
EBIT 374 327 14%
EBIT-marge 21% 19% 0,4pp
CFROI(1) 6,7% 6,1% 0,7pp
Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten –130 –134 3,0%
Kasstroomomzetting 75% 72% 2,8pp
Onderzoek & innovatie(1) –85 –87 2,1%
Onderzoek- & innovatie-intensiteit(1) 2,9% 3,2% –0,4pp

(1) Referentiecijfers voor CFROI (Cash Flow Return On Investment) en Onderzoek & Innovatie zijn op niet herwerkte basis.

De netto-omzet steeg 11% tot € 2.966 miljoen, dankzij volumegroei
van 13%. De wisselkoersen zorgden voor een negatief effect van -2%.
De omzetstijging van 16% bij Novecare vloeide voort uit het herstel
van de Noord-Amerikaanse schalieolie- en gasmarkt en een geleide-
lijke verbetering van de productmix gedurende het jaar. Dit werd nog
aangevuld met een matige groei van de vraag naar agro, coatings
en industriële toepassingen. De omzet in Technology Solutions
steeg licht, maar werd gematigd door de kleinere bedrijfsperimeter
na de verkoop van geformuleerde harsen in juni 2017. Terwijl de

volumes voor de mijnbouwsector over het algemeen stabiel bleven
gedurende het jaar, waarbij de onderliggende vraag werd geneutra-
liseerd door productieproblemen in de mijnen van klanten, steeg de
vraag naar fosfinespecialiteiten aanzienlijk. De omzet van Aroma
Performance groeide met 5%, dankzij de productiestijging in de
nieuwe vanillinefabriek in China, hoewel de prijsdruk vanuit concur-
renten in de regio aanhield.

TOELICHTING B15
Advanced Formulations

Ontwikkeling netto-omzet
op jaarbasis (in miljoenen euro's)
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In € miljoen 2017 2016 % joj
Netto-omzet 2.766 2.581 7,2%

Soda Ash & Derivatives 1.629 1.561 4,4%
Peroxides 600 542 11%
Coatis 410 346 18%
Functional Polymers 126 131 –3,8%

EBITDA 749 718 4,3%
EBITDA-marge 27% 28% –0,7pp
EBIT 566 549 3,0%
EBIT-marge 21% 19% –0,8pp
CFROI(1) 8,4% 8,9% –0,5pp
Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten –152 –191 20%
Kasstroomomzetting 80% 73% 6,3pp
Onderzoek & innovatie(1) –29 –26 –10%
Onderzoek- & innovatie-intensiteit(1) 1,0% 1,1% –

(1) Referentiecijfers voor CFROI (Cash Flow Return On Investment) en Onderzoek & Innovatie zijn op niet herwerkte basis.

De netto-omzet steeg 7% tot € 2.766 miljoen, dankzij hogere
volumes. Bij Soda Ash & Derivatives steeg de omzet met 4%,
dankzij de hogere volumes van natriumcarbonaat voor de overzeese
markt, en ondanks enigszins lagere prijzen. De omzetgroei van bicar-
bonaat was nog sterker, met bijna 10%. Dit was vooral toe te
schrijven aan de hogere productie van de nieuwe fabriek in Thailand
in de eerste helft van het jaar. De omzet van Peroxides steeg 11%
nadat het leveringscontract van de nieuwe HPPO-fabriek in Saoedi-
Arabië begin 2017 van start ging, en de productie werd opgevoerd
van de nieuwe Chinese fabriek. Hiermee kon de lagere omzet in

de bulkmarkt en in gespecialiseerde toepassingen worden gecom-
penseerd. De omzet van Coatis nam toe met 18%, voornamelijk
dankzij een beleid van prijsstijgingen en een bescheiden volume-
groei, met tekenen van herstel in de binnenlandse Latijns-Ameri-
kaanse markt. Dit gold ook voor de aangehouden polyamide-activi-
teiten in Latijns-Amerika, die deel uitmaken van het bedrijfsonderdeel
Functional Polymers. De omzetdaling was vooral toe te schrijven
aan de verkoop van een kleinere resterende activiteit van pvc-
compounding in september 2017.

TOELICHTING B16
Performance Chemicals

Ontwikkeling netto-omzet
op jaarbasis (in miljoenen euro's)
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In € miljoen 2017 2016 % joj
Netto-omzet 23 7 n.m.

Energy Services – 4 n.m.
Other Corporate & Business Services 23 3 n.m.

EBITDA –244 –237 –2,8%
EBIT –308 –301 –2,4%
Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten –68 –79 14%
Onderzoek & innovatie(1) –55 –52 –4,5%

(1) Referentiecijfers voor Onderzoek & Innovatie zijn op niet herwerkte basis.

De onderliggende EBITDA-kosten voor heel 2017 bedroegen
€ -244 miljoen, 3% meer dan in 2016. Bij Energy Services bedroeg
de EBITDA € 21 miljoen tegenover € 4 miljoen in 2016. vooral als
gevolg van de bedrijfsherstructurering in 2016 gericht op projecten
voor hernieuwbare energie, en marktkansen in het derde kwartaal.
Kosten in Other Corporate & Business Services bedroegen
€ -264 miljoen, € 23 miljoen meer dan in 2016. Een aanhoudende
kostendiscipline compenseerde de inflatie. De hogere projectkosten
en overblijvende kosten door wijzigingen in de portefeuille leidden tot
hogere uitgaven.

Naast de financiële informatie conform IFRS rapporteert Solvay ook
onderliggende prestatie-indicatoren voor de winst-en verliesrekening
om een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven van de
economische prestaties van Solvay. Deze cijfers corrigeren de IFRS-
cijfers voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toere-
kening van de overnameprijs (PPA) bij acquisities, voor de coupons
van eeuwigdurende hybride obligaties, die conform IFRS onderge-
bracht worden als eigen vermogen maar beschouwd worden als
schulden in de onderliggende jaarrekeningen, en voor andere
elementen, teneinde een voorstelling te verkrijgen zonder verteke-
ningen, en die de beoordeling van de onderliggende prestaties en de
vergelijkbaarheid van de resultaten doorheen de tijd mogelijk maakt.

TOELICHTING B17
Corporate & Business Services

AANSLUITING VAN ONDERLIGGENDE
MET IFRS-CIJFERS

5.
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In € miljoen

2017 2016
Toelich-

tingen IFRS
Aanpas-

singen
Onder-
liggend IFRS

Aanpas-
singen

Onder-
liggend

Omzet 10.891 – 10.891 10.045 – 10.045
waarvan andere dan van kernactiviteiten 766 – 766 476 – 476
waarvan netto-omzet 10.125 – 10.125 9.569 – 9.569

Kostprijs van de omzet B18 B19 –7.805 2 –7.803 –7.213 84 –7.129
Brutomarge 3.086 2 3.088 2.831 84 2.915

Commerciële & administratieve kosten B18 B19 –1.437 42 –1.396 –1.363 50 –1.313
Kosten van onderzoek & ontwikkeling B19 –290 3 –288 –284 3 –282
Overige operationele opbrengsten & kosten B19 –154 205 51 –200 214 14
Resultaat uit joint ventures & geassocieerde
deelnemingen B18 44 27 71 85 –16 69
Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties B18 B19 –188 188 – –157 157 –
Resultaat uit historische sanering & belangrijke
juridische geschillen B18 –84 84 – –54 54 –

EBITDA B18 2.029 201 2.230 1.932 143 2.075
Afschrijvingen & bijzondere waardeverminde-
ringen van activa B19 –1.054 350 –704 –1.074 402 –672

EBIT B19 976 551 1.527 858 545 1.403
Netto financieringskosten B20 –298 –96 –394 –334 –130 –464

Netto schuldenlasten B20 –201 32 –170 –224 – –224
Coupons van eeuwigdurende hybride
obligaties B20 –111 –111 – –111 –111
Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/
verliezen (-) op de RusVinyl joint venture B20 –24 –24 – –26 –26
Disconteringskosten van de voorzieningen B20 –97 8 –89 –115 12 –103
Resultaat uit financiële activa beschikbaar
voor verkoop B20 – – – 5 –5 –

Winst van de periode vóór belastingen 678 455 1.133 524 415 939
Belastingen op winst B21 197 –496 –299 68 –340 –272

Winst van de periode uit voortgezette bedrijfs-
activiteiten 875 –42 834 592 75 667

Winst/verlies (-) van de periode uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten B22 241 –82 159 82 158 240

Winst van de periode B23 1.116 –124 992 674 233 907
toegerekend aan Solvay aandeel B23 1.061 –122 939 621 225 846
toegerekend aan minderheidsbelangen B23 56 –2 54 53 7 61

Gewone winst per aandeel (in €) 10,27 9,08 6,01 8,19
waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 7,97 7,59 5,34 6,02

Verwaterde winst per aandeel (in €) 10,19 9,02 5,99 8,17
waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 7,92 7,53 5,33 6,01

Geconsolideerde winst-en verliesrekening
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De EBITDA conform IFRS bedroeg € 2.029 miljoen tegenover
€ 2.230 miljoen op onderliggende basis. Het verschil van € 201 miljoen
wordt verklaard door de volgende aanpassingen op de resultaten
conform IFRS, gedaan om de onderliggende resultaten beter te kunnen
vergelijken:

De EBIT conform IFRS bedroeg € 976 miljoen tegenover
€ 1.527 miljoen op onderliggende basis. Het verschil van
€ 551 miljoen wordt verklaard door de eerder vermelde aanpas-
singen op EBITDA-niveau van € 201 miljoen en € 350 miljoen bij
'Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen'. Deze laatste
bestaan uit:

De nettofinancieringskosten op IFRS-basis bedroegen € -298 miljoen
vergeleken met € -394 miljoen op onderliggende basis. De aanpas-
singen van € -96 miljoen aan de netto financiële uitgaven conform
IFRS bestaan uit:

De winstbelastingen op IFRS-basis bedroegen € 197 miljoen verge-
leken met een last van € -299 miljoen op onderliggende basis. De
aanpassing van € -496 miljoen is voornamelijk toe te schrijven aan:

Beëindigde bedrijfsactiviteiten genereerden een winst van
€ 241 miljoen op IFRS-basis en € 159 miljoen op een onderliggende
basis. De aanpassing van € -82 miljoen op het resultaat conform IFRS
bestaat voornamelijk uit:

TOELICHTING B18
IFRS EBITDA

€ 2 miljoen voor kosten verbonden aan vroegere overnames, in dit
geval de retentiepremies bij Chemlogics, die aangepast worden in
‘Commerciële en administratieve kosten’.

€ 27 miljoen in 'Resultaat van joint ventures & geassocieerde
deelnemingen' voor het aandeel van Solvay in de financiële
uitgaven van de RusVinyl joint venture, de wisselkoersverliezen op
in euro uitgedrukte schulden van de joint venture, na de waarde-
daling van de Russische roebel gedurende het jaar. Deze
elementen worden geherclassificeerd onder 'Netto financierings-
kosten'.

€ 88 miljoen voor de aanpassing van het 'Resultaat uit portefeuil-
lebeheer en herevaluaties', exclusief afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen. Dit resultaat omvat € -48 miljoen aan
herstructureringskosten en een impact van € -72 miljoen vanwege
de deconsolidatie van de Venezolaanse silicafabriek, waarvan
€ -60 miljoen door de herclassificering van valutaomrekeningsver-
schillen op de verlies-en-winstrekening. Deze kosten werden deels
gecompenseerd door € 32 miljoen aan nettoverkoopwinst op
verschillende kleinere desinvesteringen.

€ 84 miljoen aanpassing van het 'Resultaat van historische
saneringen en belangrijke juridische geschillen', vooral wat betreft
milieulasten.

TOELICHTING B19
IFRS EBIT

€ 250 miljoen voor de niet-contante impact van de boekhoud-
kundige toerekening van de overnameprijs (PPA). Deze bestaat
uit afschrijvingen op immateriële activa, die voor € 2 miljoen
aangepast worden in de 'Kostprijs van de omzet', voor € 40 miljoen
in 'Commerciële & administratieve kosten', voor € 3 miljoen in
'Kosten van Onderzoek & Ontwikkeling' en voor € 205 miljoen in
'Overige operationele opbrengsten & kosten';

€ 100 miljoen voor de netto-invloed van bijzondere waardever-
minderingen, die niet-contant zijn en opgenomen zijn in 'Resultaat
uit portefeuillebeheer en herevaluaties', waarvan € -91 miljoen
betrekking heeft op de behouden polyamide-activa in Latijns
Amerika.

TOELICHTING B20
IFRS Nettofinancieringskosten

€ 32 miljoen op de nettoschuldenlast, hoofdzakelijk in verband
met een éénmalige beheerskost op de nettoschuld, zijnde het
openbaar overnamebod op senior obligaties begin oktober 2017.

€ -111 miljoen voor herclassificatie van coupons op eeuwigdu-
rende hybride obligaties, die onder IFRS als dividenden worden
opgenomen, maar bij de onderliggende resultaten als financie-
ringskosten.

€ -24 miljoen voor de herclassificatie als nettofinancieringskosten
van de financieringskosten en de gerealiseerde wisselkoersresul-
taten op in euro uitgedrukte schulden van de RusVinyl joint
venture. Het verschil van € 3 miljoen met de aanpassing op de
EBITDA is toe te schrijven aan niet-gerealiseerde wisselkoersver-
liezen.

€ 8 miljoen voor de netto-invloed van dalende discontovoeten op
de waardering van milieuverplichtingen gedurende de periode.

TOELICHTING B21
IFRS Winstbelasting

€ -168 miljoen voor de invloed op belastingen van de aanpas-
singen op het onderliggend resultaat vóór belastingen (zoals
hiervoor beschreven),

€ -328 miljoen voor belastingelementen die verband houden met
vorige periodes, hoofdzakelijk de verantwoording van
€ 202 miljoen aan uitgestelde belastingvorderingen in Frankrijk en
een netto-impact van € 49 miljoen dankzij de Amerikaanse belas-
tinghervorming.

TOELICHTING B22
IFRS winst van beëindigde bedrijfsactiviteiten

Verkoopswinst van € 204 miljoen op de desinvestering van Acetow
en VInythai.

€ -46 miljoen aan kosten in verband met de desinvestering van de
polyamide-activiteiten.

€ -36 miljoen aan kosten in verband met de afsluiting van de
pharma-desinvestering in 2010.
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De winst toegerekend aan het Solvay-aandeel bedroeg
€ 1 061 miljoen op IFRS-basis en € 939 miljoen op een onderliggende
basis. Het verschil van € -122 miljoen is toe te schrijven aan de
hiervoor vermelde aanpassingen aan EBIT, nettofinancieringskosten,

belastingen op winst en beëindigde activiteiten van in totaal
€ -124 miljoen, verminderd met de invloed van € -2 miljoen die deze
hadden op de winst toe te rekenen aan minderheidsbelangen.

2013 2014 2015(1) 2016 2017
Aantal aandelen (in 1000 aandelen)

Uitgegeven aandelen op het einde van het jaar a 84.701 84.701 105.876 105.876 105.876
Eigen aandelen op het einde van het jaar b 1.530 1.719 2.106 2.652 2.358
Aandelen aangehouden door Solvac op het einde
van het jaar c 25.559 25.578 32.116 32.511 32.511
Uitstaande aandelen op het einde van het jaar d = a-b 83.171 82.982 103.770 103.225 103.519
Gemiddelde uitstaande aandelen (basisbere-
kening) e 83.151 83.228 83.738 103.294 103.352
Gemiddelde uitstaande aandelen (verwaterde
berekening) f 83.843 83.890 84.303 103.609 104.084

Cijfers per aandeel (in €)
Eigen vermogen toegerekend aan Solvay aandeel g = .../d(2) 70,71 64,71 69,72 72,83 71,98
Onderliggende winst van de periode (basis) h = .../e(2) 8,19 9,08
IFRS winst van de periode (basis) i = .../e(2) 3,25 0,96 4,85 6,01 10,27
IFRS winst van de periode (verwaterd) j = .../f(2) 3,22 0,96 4,81 5,99 10,19
Brutodividend(3) k 3,20 3,40 3,30 3,45 3,60
Nettodividend(3) l = k*(1-…%)(4) 2,40 2,55 2,41 2,42 2,52

Cijfers van de aandelenkoers (in €)
Hoogste(5) m 121,05 129,15 141,10 112,30 132,00
Laagste(5) n 97,20 100,15 88,01 70,52 106,30
Gemiddelde(5) o = v/u 109,42 114,35 105,74 89,32 118,69
Op het einde van het jaar p 115,00 112,40 98,43 111,35 115,90
Onderliggende koers/winst verhouding q = p/h 13,6 12,8
IFRS koers/winst verhouding r = p/i 35,4 116,6 20,3 18,5 11,3
Bruto dividendrendement s = k/p 2,8% 3,0% 3,4% 3,1% 3,1%
Netto dividendrendement t = l/p 2,1% 2,3% 2,4% 2,2% 2,2%

Effectenmarktcijfers(6)

Jaarlijks volume (in 1000 aandelen) u 53.643 48.600 82.718 86.280 62.642
Jaarlijks volume (in € mld) v 5.870 5.557 9.218 7.707 7.435
Marktkapitalisatie, einde jaar (in € mld) w = p*d 9.741 9.520 10.421 11.789 11.975
Omloopsnelheid x = u/a 63% 57% 78% 81% 59%
Omloopsnelheid aangepast voor free-float y = u/(a-b-c) 93% 85% 115% 122% 88%

(1) De cijfers van het boekjaar 2015 worden niet voorgesteld op pro forma basis, i.e. sluiten Cytec uit.
(2) De teller kan onder dezelfde naam gevonden worden in de tabel van historische financiële kerncijfers in deel 1 van de Business review.
(3) Aanbevolen dividend voor 2017, in afwachting van algemene aandeelhoudersvergadering op 8 mei 2018.
(4) Belgische roerende voorheffing van toepassing in het jaar van de dividenduitkering, i.e. het volgende jaar: 25% in 2013-2015, 27% in 2016, 30% vanaf

2017.
(5) De beurskoersgegevens van 2015 gebruiken de beurskoers aangepast met een factor 93,98% voor de periode tot en met 3 december 2015. De

aanpassing weerspiegelt de verdeling van de voorkeurrechten verbonden aan de kapitaalverhoging die in december 2015 werd voltooid.
(6) De effectenmarktcijfers zijn gebaseerd op alle transacties die door Euronext werden geregistreerd.

TOELICHTING B23
IFRS Winst over de periode

TOELICHTINGEN BIJ DE CIJFERS PER AANDEEL6.

Historische kerncijfers per aandeel
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2017 2016 % joj
Winst toegerekend aan Solvay aandeel (in € mln)

Onderliggende winst van de periode a 939 846 11%
Onderliggende winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten b 784 622 26%
IFRS winst van de periode c 1.061 621 71%
IFRS winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten d 824 552 49%

Aantal aandelen (in 1000 aandelen)
Uitgegeven aandelen op het einde van het jaar e 105.876 105.876 –
Eigen aandelen op het einde van het jaar f 2.358 2.652 –11%
Uitstaande aandelen op het einde van het jaar g = e-f 103.519 103.225 0,3%
Gemiddelde uitstaande aandelen (basisberekening) h 103.352 103.294 0,1%
Gemiddelde uitstaande aandelen (verwaterde berekening) i 104.084 103.609 0,5%

Cijfers per aandeel (in €)
Onderliggende winst van de periode (basis) j = a/h 9,08 8,19 11%
Onderliggende winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (basis) k = b/h 7,59 6,02 26%
IFRS winst van de periode (basis) l = c/h 10,27 6,01 71%
IFRS winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (basis) m = d/h 7,97 5,34 49%
IFRS winst van de periode (verwaterd) p = c/i 10,19 5,99 70%
IFRS winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (verwaterd) q = d/i 7,92 5,33 49%

De winst per aandeel[6] op IFRS-basis bedroeg € 10,27, tegenover
€ 6,01 in 2016. Op onderliggende basis steeg deze met 26% naar
€ 7,59 uit voortgezette activiteiten, dankzij een EBIT-groei van 9%,
lagere financiële lasten en de positieve gevolgen van een lager onder-
liggend belastingtarief.

De Raad van Bestuur heeft besloten om tijdens de gewone algemene
vergadering van 8 mei 2018 een brutodividend aan te bevelen van
€3,60 per aandeel (€2,52 netto per aandeel).

Het dividend over het boekjaar 2017 laat een stijging zien van
4,3% vergeleken met het boekjaar 2016. Dit is in lijn met het dividend-
beleid van de Groep om indien mogelijk een stabiel tot stijgend
dividend te handhaven en deze, voor zover mogelijk, nooit naar
beneden bij te stellen.

Gelet op het interim-dividend van € 1,38 bruto per aandeel, 30%
roerende voorheffing (€0,96 netto per aandeel) dat op 18 januari
2018 werd uitgekeerd, zal het resterende dividend over 2017, dat
gelijk is aan €2,22 bruto per aandeel (€1,55 netto per aandeel), op
23 mei 2018 worden uitgekeerd op voorwaarde dat de algemene
aandeelhoudersvergadering dit goedkeurt.

Bij constante perimeter en in verhouding tot de gemiddelde wissel-
koersniveaus van 2017, verwacht Solvay voor 2018 een organische
groei van de onderliggende EBITDA tussen de 5% en 7%.

Verwachte groei Advanced Materials in dubbele cijfers:

TOELICHTING B24
Winst per aandeel

TOELICHTING B25
Dividend

VOORUITZICHTEN 20187.

Ebitda

Volumegroei aangedreven door gebruik van hoogwaardige
polymeren in de automarkt, het gebruik van polymeren in batte-
rijen voor elektrische voertuigen en elektronische apparaten, en
door een groeiend aantal toepassingen in de gezondheidszorg.

Lucht- en ruimtevaartprogramma's die gebruikmaken van Solvay-
composieten, waaronder vliegtuigen die zijn aangedreven door de
LEAP-motor en de F-35 jet voor militair gebruik, zullen voor extra
groei in het segment zorgen. Dit in combinatie met de stabilisatie
op de industriële composietmarkten na twee jaren van achter-
uitgang.

Uitmuntendheidsinitiatieven in alle bedrijfsonderdelen zullen de
winstgroei in het segment verder ondersteunen.

[6] Winst per aandeel, basisberekening
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Verwachte groei Advanced Formulations in hoog enkel cijfer:

Verwachte winstdaling Performance Chemicals van ongeveer
€ -50 miljoen:

Corporate & Business Services naar verwachting grotendeels vlak,
als gevolg van voortdurende kostendiscipline.

In het tweede kwartaal van 2018 zullen naar verwachting extra
eenmalige synergievoordelen van ongeveer € 20 miljoen worden
gegenereerd op verplichtingen na pensionering bij de voormalige
Cytec-activiteiten. Deze zijn vergelijkbaar met de synergievoordelen
van € 38 miljoen gegenereerd in het tweede kwartaal van 2017.

Niettegenstaande bovenstaande onderliggende organische EBITDA-
groeiverwachting van 5 tot 7%, begint 2018 met tegenvallers op het
gebied van vreemde valuta. Ervan uitgaande dat voor het volledige
jaar de huidige wisselkoersen van toepassing zijn, en met name de
US dollar op USD / € 1,25, zal de onderliggende EBITDA aanzienlijk
worden beïnvloed door conversie-effecten van ongeveer
€ -125 miljoen.

Kleine gerealiseerde desinvesteringen bij Specialty Polymers en
Technology Solutions in juni 2017 en februari 2018 zullen ongeveer
€ -30 miljoen aan perimeter-effecten vertegenwoordigen.

De onderliggende afschrijvings- en bijzondere waardeverminderings-
kosten zullen naar verwacht overeenkomen met de € -704 miljoen
in 2017, exclusief de afschrijvingskosten voor de boekhoudkundige
toerekening van de overnameprijs (PPA) van ongeveer
€ -240 miljoen.

De onderliggende nettofinancieringskosten zullen naar verwachting
uitkomen op ongeveer € -350 miljoen.

Het onderliggende tarief van de inkomstenbelasting zal naar
verwachting dalen tot ongeveer 26% van 27,5% in 2017, grotendeels
dankzij de gunstige invloed van de Amerikaanse belastingher-
vorming.

Inclusief bovengenoemde perimeter en wisselkoerselementen zal de
vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten naar verwachting
het niveau van € 782 miljoen in 2017 overschrijden.

Verwacht wordt dat de kapitaalinvesteringen van voortgezette
bedrijfsactiviteiten verder zullen dalen naar het niveau van afschrij-
vingen, namelijk ongeveer € -700 miljoen.

De totale nettokasuitstroom voor voorzieningen zal naar verwachting
toenemen tot circa € -390 miljoen, en omvat voornamelijk:

Netto-contante financieringsbetalingen zullen met meer dan
€ 100 miljoen afnemen tot ongeveer € -250 miljoen. Deze daling is
het gevolg van de optimalisering van de brutoschuld en de 2017
vergelijkingsbasis, die eenmalige kosten omvatte van onder andere
€ -25 miljoen op de terugkoop van senior obligaties en van de afwik-
keling van valutaswaps op intragroepsfinanciering.

Met een aanhoudende vrije kasstroomgeneratie en de opbrengst
van ongeveer € 1,1 miljard van de verkoop van Polyamide aan BASF,
zal de onderliggende nettoschuld verder dalen van € -5,3 miljard
naar € -4,1 miljard, waardoor de onderliggende hefboomgraad daalt
van 2,2x naar 1,9x.

Solvay is vooral blootgesteld aan de Amerikaanse dollar, met de
volgende gevoeligheden bij een USD/€ 0,10 schommeling:

Stijgende metaalprijzen zouden de mijnbouwproductie moeten
stimuleren en daarmee een hogere vraag naar technologische
oplossingen.

Bescheiden verbetering in olie en gas vergeleken met het sterke
herstel in 2017, aangevuld met winstgroei in de markten van
huishoudelijke- en persoonlijke verzorging en coatings, en onder-
steund door een positief prijszettingsvermogen.

Er is goed geanticipeerd op de extra capaciteit op de natriumcar-
bonaatmarkt en de volumes zijn grotendeels ingesloten voor het
jaar, zij het tegen bescheiden lagere prijzen. De huidige hogere
energiekosten zullen naar verwachting de marges drukken, deels
gecompenseerd door operationele uitmuntendheid.

Bescheiden groei in peroxiden, over alle bedrijfsactiviteiten.

Overige winst- en verlieselementen

Onderliggende nettoschuldenlasten van ongeveer
€ -150 miljoen, inclusief Rusvinyl, € 50 miljoen minder als gevolg
van de optimalisatie van de brutoschuld;

Stabiele coupons op hybride obligaties van € -112 miljoen.

Niet-contante onderliggende disconteringskosten van ongeveer
€ -80 miljoen, iets lager door de lagere discontovoeten.

Kasstroom

Hogere pensioenen en gerelateerde betalingen van
€ -235 miljoen;

Betalingen voor leefmilieuvoorzieningen stabiel op
€ -80 miljoen;

Hogere herstructureringsbetalingen van ongeveer
€ -80 miljoen. De mogelijkheid om herstructureringen te
versnellen en extra waarde te creëren, kunnen de jaarlijkse
uitgaven beïnvloeden, maar zullen waarschijnlijk geen gevolgen
hebben voor het volledige kasstroomprofiel.

Wisselkoersgevoeligheden

EBITDA-gevoeligheid van ongeveer € -120 miljoen, gebaseerd
op een gemiddelde koers van USD/€ 1,13 in 2017, waarvan
ongeveer 2/3 bij conversie en 1/3 bij transactie, en waarbij dat
laatste grotendeels afgedekt is.

Nettoschuldgevoeligheid van ongeveer € 140 miljoen,
uitgaande van een wisselkoers van USD/€ 1,20 aan het eind van
2017.

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN
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