
Wereldwijd is er sprake van economische en politieke onzekerheid, verschuivende machtsevenwichten, veranderende groeidynamiek, kortere
marktcycli, snelle technologische ontwikkelingen en toenemende aandacht voor en verwachtingen rond klimaatverandering en energietransitie.
In deze context is Solvay ervan overtuigd dat een efficiënte bewaking en beheersing van risico’s cruciaal is om de strategische doelstellingen te
bereiken.

Het door de Raad van Bestuur goedgekeurde risicobeoordelings-
proces draagt ertoe bij dat de Groep zijn financiële en niet-financiële
bedrijfsdoelstellingen kan realiseren terwijl wet- en regelgeving en de
gedragscode van Solvay worden gerespecteerd. Solvay is een complex, ondernemend en internationaal bedrijf en

onze activiteiten zijn onderhevig aan een aantal grote risico's. We
hebben daarom een dynamisch proces ontwikkeld waarin een aantal
belangrijke functionarissen de risico's beoordeelt die onder hun
verantwoordelijkheid of expertise vallen.

Solvay heeft een systematische aanpak van risicobeheer geïntegreerd in de strategie, de bedrijfsbeslissingen en de activiteiten. Dit
waarborgt dat de leidinggevenden van de Groep op een proactieve manier alle potentieel grote risico's identificeren, beoordelen en
beheren. Risicobeoordeling draagt bij aan waardecreatie voor de korte, middellange en lange termijn, waarbij duurzaamheid steeds in
de overweging wordt meegenomen. Twee van de vier belangrijkste gevolgen die bij de beoordeling van risico’s worden bekeken, hebben
betrekking op onze toenemende aandacht voor extra-financiële kwesties, namelijk de gevolgen voor mens en milieu. De andere twee -
de economische gevolgen en de reputatieschade - houden direct verband met de operationele en financiële prestaties van de Groep. In
lijn met de strategische doelstellingen van Solvay kunnen de risico's als volgt worden ingedeeld: 'voornaamste risico's' (de meest kritieke),
'nieuwe risico's' en 'overige risico's'.

Economische
gevolgen

Gevolgen voor
de mens

Gevolgen voor
het milieu

Gevolgen voor
de reputatie

Alle belangrijkste risico's en marktkansen, gebaseerd op zowel financiële als extra-financiële criteria, zijn volledig geïntegreerd in de
dagelijkse en strategische besluitvorming.

Risicobeheer is voor Solvay een belangrijke succesfactor, aangezien het de risico’s beperkt die verbonden zijn aan de oplossingen die we
bieden. Dankzij verbetering van de Enterprise Risk Management-methode kunnen individuele GBU's en functies, en de Groep als geheel,
op een effectievere manier prioriteit geven aan risico's en kan er gerichter op risico's worden ingespeeld. Een speciaal dashboard wordt
twee keer per jaar geactualiseerd aan de hand van de vooruitgang die is geboekt met risicobeperkende maatregelen en nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van risico's.

Om ervoor te zorgen dat risico’s op een adequate manier worden aangepakt, worden de meest kritieke risico’s nauwlettend bewaakt door
het Risicocomité van de Groep, waarbij leden van het uitvoerend comité als risicosponsor worden aangewezen. Met name de vergelijking
met de materialiteitsanalyse die wordt uitgevoerd door de functie Sustainable Development speelt daarbij een belangrijke rol.

RISICOBEHEER

INLEIDING1.

RISICOBEHEERPROCES2. Enterprise Risk Management (ERM): een
belangrijk instrument voor Solvay om de
doelstellingen op korte, middellange en lange
termijn te realiseren

Voor alle GBU's is risicobeoordeling een integraal onderdeel van het jaarlijkse strategisch controleproces.

Risicoanalyse

Beslissen over hoe kritische risico's moeten worden beheerd

Implementatie van risicobeheeractiviteiten

Bewaking van risicobeheeractiviteiten
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Leidinggevenden van GBU's en functies dragen verantwoording voor
het identificeren, bewaken een beheersen van de belangrijkste
risico's binnen hun domein. Risicobeheer is daarom sterk ingebed

in de dagelijkse gang van zaken van elke entiteit en de operationele
managers kunnen snel reageren op veranderende omstandigheden.
Het risicobeheerproces is een waardevol mechanisme voor GBU's
en functies, om prioriteiten te stellen en de kans te vergroten dat
bedrijfsdoelstellingen worden gehaald.

1 Uitvoerend comité, voorzitters GBU, algemene directeuren van de Functies, voorzitters van de regio's en algemeen directeur Solvay Business Services
2 Uitvoerend comité en algemene directeuren van de functies Human Resources, Industrial, Legal en Sustainable Development.

De risico's op Groepsniveau worden beheerst door de Leadership
Council voor wat identificatie betreft, het risicocomité van de Groep
voor wat de beoordeling betreft, en de leden van het uitvoerend
comité als sponsoren voor wat omgaan met en reactie op de risico's
betreft. Het auditcomité komt één keer per jaar bijeen met de
voorzitter van het uitvoerend comité en de CEO en de overige
bestuursleden om de belangrijkste risico's voor de Groep te
bespreken. . Het auditcomité wordt daarbij gedurende het jaar
geholpen met presentaties van risico-eigenaren over Groepsrisico's
zoals industriële veiligheid, beveiliging, cyberrisico, ethiek en correct
handelen.

Bij omvangrijke projecten, zoals acquisities, grote kapitaalinveste-
ringen of transversale projecten wordt de juiste methodologie voor
risicobeoordeling toegepast.

Interne controle is één aspect van het risicobeheer. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van het systeem voor risicobeheer en
interne controle van Solvay verwijzen we naar het hoofdstuk
Corporate Governance in dit jaarverslag.

Crisisparaatheid is onderdeel van een gestructureerd netwerk
binnen de Groep Aangewezen leden voeren taken uit en implemen-
teren programma's die ervoor moeten zorgen dat de business units
en functies goed voorbereid zijn. Deze programma's bestaan uit
crisissimulatie, mediatraining voor eventuele woordvoerders,
onderhoud van de belangrijkste databanken en analyse van
relevante interne en externe gebeurtenissen. De scenario's die voor
deze simulaties worden gebruikt zijn gebaseerd op de risico's die
door middel van de ERM-aanpak worden geïdentificeerd.

Een deugdelijk risicobeheersysteem verankerd
op elk niveau binnen de Groep

Beoordeling van grote projecten in verband met
de transformatie van Solvay
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Het risicocomité van de Groep beoordeelt de gevolgen en mate
waarin de risico's van de Groep onder controle zijn, met voor elk van
de criteria een schaal met vier niveaus.

De gevolgen waren onderverdeeld in vier verschillende aspecten:
economische gevolgen, gevolgen voor de mens, gevolgen voor het
milieu en voor de reputatie.

De mate waarin de risico's onder controle zijn, wordt beoordeeld aan
de hand van de volgende vragen:

De ernst wordt bepaald door de combinatie van beide scores (gevolg en controleniveau) op het moment van de beoordeling.

Ernst Risico
Ontwikkeling in

ernst Overeenstemmende materialiteitsaspecten

Hoog Veiligheid Geen duidelijke link

Klimaatgerelateerde fysieke risico's Uitstoot van broeikasgassen
Water- en afvalwaterbeheer

Industriële veiligheid Ongevallen- en veiligheidsmanagement
Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

Transportongelukken Beheer van afval en gevaarlijke stoffen

Naleving van wetgeving en bedrijfsethiek Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

Klimaattransitierisico* n.v.t.
Uitstoot van broeikasgassen
Energiebeheer
Duurzame bedrijfsoplossingen

Cyberrisico Gegevensbeveiliging en privacy van de klant

Gemiddeld Gebruik van chemische producten Beheer van gevaarlijke stoffen
Duurzame bedrijfsoplossingen

* Nieuwe risico's: nieuwe of veranderende risico’s die op lange termijn een aanzienlijke impact kunnen hebben en die in de toekomst moeten worden beoor-
deeld.

De voor Solvay relevante risico’s en de risicobeperkende maatregelen door de Groep worden hieronder uiteengezet. De beschreven preventie-
maatregelen vormen geen garantie dat risico’s zich niet voordoen of geen gevolgen hebben voor de Groep, maar ze laten zien hoe Solvay de
blootstelling aan risico’s op een proactieve manier beheert.

Doelbewuste aanvallen op sites, informatie en personeel van Solvay,
met de bedoeling leed, schade of andere negatieve gevolgen te
veroorzaken.

BELANGRIJKSTE RISICO'S VOOR SOLVAY3.

Zijn er risicopreventie- of bestrijdingsmaatregelen gedefinieerd?

Zijn deze maatregelen, geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd?

Wordt de doeltreffendheid van deze maatregelen bewaakt?

Veiligheid

Beschrijving risico

Preventie en bestrijding
Solvay hanteert een op dreiging en op naleving gebaseerde bevei-
ligingsaanpak om sites, informatie en personeel te beschermen.

De Group Security Director coördineert wereldwijd alle veiligheids-
activiteiten om een efficiënte beperking van veiligheidsrisico's te
waarborgen.

Het uitvoerend comité heeft de oprichting van twee bestuursor-
ganen goedgekeurd:

een beveiligingscommissie, voorgezeten door de CFO en een
ander lid van het uitvoerend comité;

–

een beveiligingscoördinatiewerkgroep, voorgezeten door de
Group Security Director, om een continue bewaking van bevei-
ligingsrisico’s en een optimaal beveiligingsbeleid voor de Groep
te realiseren.

–

Belangrijkste activiteiten 2017
Voortzetting van de initiatieven op het gebied van cyberrisico
binnen Solvay Business Services (SBS).

Introductie van een groepsbreed programma voor fysieke
veiligheid, in eerste instantie gericht op industriële sites van de
Groep met een hoog risico. Kwetsbaarheden zijn geïdentificeerd
en zullen in 2018 worden aangepakt.

Aanpassing van het Groepsbeveiligingsbeleid, waarbij veiligheid
een onderdeel wordt van de bestuursregels van de Groep.
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Door klimaatveranderingen neemt de ernst van extreme natuurver-
schijnselen toe en vergroten de afwijkingen in gemiddelde tempera-
turen en neerslagpatronen, waardoor de zeeniveaus stijgen. Dit kan
gevolgen hebben voor de sites en bevoorradingsketen van Solvay.
Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn:

Dit risico heeft een langetermijnhorizon; toch ontwikkelt Solvay
consistente, risicobeperkende maatregelen, die hieronder nader zijn
uitgewerkt:

Gevolgen van regelgeving (temperatuur watertoevoer, temperatuur
waterafvoer) => uit onderzoek is gebleken dat dit aspect geen grote
gevolgen heeft.

Veiligheid op het werk en procesveiligheid hebben de hoogste
prioriteit. De Groep heeft een lange staat van dienst op het gebied
van veiligheid en heeft bovendien veel vooruitgang geboekt met het
actief uitwisselen van best practices.

Alle dodelijke of levensveranderende ongelukken kunnen worden
voorkomen. Ondanks het aanhoudend dalende aantal Medical
Treatment Accidents (MTA) op de sites, heeft Solvay een bovengrens
bereikt wat betreft het aantal ernstige ongelukken (dodelijk of levens-
veranderend).

Om mensen veilig te houden en levens te redden wordt nu de
nadruk gelegd op het vergroten van de betrokkenheid. De belang-
rijkste activiteiten binnen Solvay op dat gebied zijn: De Dag van de
Veiligheid, Leadership Safety Visits, veilig gedrag, uitwisseling van
beste praktijken en persoonlijke veiligheidsdoelstellingen.

Solvay past de Solvay Life Saving Rules (SLSR) toe op activiteiten die,
wanneer ze niet veilig worden uitgevoerd, tot dodelijke ongelukken of
levensveranderend letsel kunnen leiden binnen de Groep.

Om de veiligheid verder te kunnen verbeteren, is een verbeterde
aanpak van het Safety Leadership nodig. In 2017 heeft Solvay een
'Safety Climate Assessment' ontwikkeld, gebaseerd op de methode
van Dov Zohar, om het ontwikkelingsniveau van de veiligheidscultuur
op de sites te bepalen.

Solvay is een proces opgestart om een gezamenlijk beeld te krijgen
van levensbedreigende activiteiten, onder de paraplu van de 'Solvay
Life Saving Rules'. Het uiteindelijke doel is om voor alle Solvay-sites
een gemeenschappelijke risicobeperkende aanpak te ontwikkelen.

Veiligheidsresultaten worden maandelijks beoordeeld door de GBU's
en het uitvoerend comité.

Solvay past een preventieve, op risico gebaseerde aanpak toe op
basis van systematische risicoanalyses van procesveiligheid en het
beheer van veranderingsprocessen.

Klimaatgerelateerd fysiek risico

Beschrijving risico

Buitenbedrijfstelling van fabrieken.

Schade aan bedrijfsmiddelen

Problemen met het bevoorraden van klanten

Verstoring in de toevoer van grondstoffen, energie of andere
nutsvoorzieningen

Preventie en bestrijding

Een methodologie ontwikkelen (de verschillende gevolgen
waarmee rekening gehouden moet worden - belangrijke gebeur-
tenissen, permanente veranderingen, ecologische en sociaaleco-
nomische gevolgen - omvang, locatie enz.)

Neem deze gevolgen in overweging:

Een toenemend aantal extreme natuurverschijnselen zoals
overstromingen en stormen

–

Gevolgen van regelgeving (temperatuur watertoevoer, tempe-
ratuur waterafvoer)

–

Stijging van de zeespiegel–
Waterstress => update eerder onderzoek–
Toepassing van de methodologie op de industriële voetafdruk
en de stromen van de bevoorradingsketen.

–

Belangrijkste activiteiten 2017

Industriële veiligheid

Beschrijving risico
Een ernstig ongeval zoals brand, explosie of het vrijkomen van
schadelijke stoffen kan leiden tot dodelijke ongelukken of levens-
veranderend letsel, schade aan het milieu of schade aan lokale
gemeenschappen.

Dodelijk ongeluk of levensveranderend letsel dat geen verband
houdt met een ernstig ongeval

Preventie en bestrijding

Veiligheid op het werk:

Procesveiligheidmanagement:
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Een ongeluk met gevaarlijke chemische transporten brengt risico op
letsel bij omwonenden of het publiek met zich mee.

Handhaving van het transportveiligheidsprogramma van Solvay voor
betere preventieve maatregelen.

Risico's kunnen voortvloeien uit het mogelijk niet naleven van:

Voorbeelden:

De gedragscode van Solvay, beleidsmaatregelen en procedures

Speciale trainingen om specifieke risico's in te dammen

Groepsbreed Speak Up-programma om overtreding van regels te
melden, direct aan het management of aan een externe hulplijn.

Belangrijkste activiteiten 2017
Procesveiligheid:

Bij 78% van alle sites heeft conform de vereisten van de Groep
in de afgelopen vijf jaar een beoordeling plaatsgevonden van de
procesgevaren (doelstelling 2017 - 70%, doelstelling 2020 - 100%).

Geen situaties met hoog risico (risico 1-situaties) ouder dan één (1)
jaar.

Veiligheid op het werk:
Gestage implementatie van de 'Safety Climate Assessment' op de
sites,

Gezamenlijke beperkende maatregelen (Minimale Vereisten) voor
de Solvay Life Saving Rules gedefinieerd. Verbetering en uitrol
gedurende eerste helft van 2018 op alle sites van Solvay,

Verschillende methodes van Safety Leadership geëvalueerd. De
gekozen methode zal in 2018 worden ingevoerd, te beginnen bij
het hogere kader in de Industrial Family.

Transportongelukken

Beschrijving risico

Preventie en bestrijding
Solvay past de aanbevelingen voor transportveiligheid toe van
beroepsverenigingen zoals CTEF (Comité Technique Européen du
Fluor) en van programma’s zoals Responsible Care®,

Optimalisering van transportroutes,

Wereldwijde selectieprocedure van transporteurs van gevaarlijke
goederen, met alleen zorgvuldig gekozen en gecontroleerde trans-
porteurs,

Beoordeling van transporteurs voor het vervoer van zeer zorgwek-
kende stoffen van Solvay,

Een netwerk van veiligheidsadviseurs voor gevaarlijke stoffen,

Correctieve maatregelen,

Wereldwijde noodhulp van Carechem (een externe noodhulplijn
voor incidenten met chemische stoffen) in geval van een ongeluk.

Belangrijkste activiteiten 2017

Ethiek en compliance

Beschrijving risico

De gedragscode van Solvay,

Bijbehorende beleidsmaatregelen en procedures,

Wet- en regelgeving in de rechtsgebieden waarin Solvay actief is.

Er niet in slagen deugdelijk bestuur in een joint venture te imple-
menteren,

Directe of indirecte betrokkenheid bij schending van mensen-
rechten,

Het opzettelijk manipuleren van financiële verslaggeving, corruptie
of het omzeilen van interne controles.

Preventie en bestrijding

Van toepassing op medewerkers, belangrijke leveranciers, joint
ventures waarin Solvay een meerderheidsbelang heeft,

Verschillende trainingen en verspreiding van informatie over
gedragsrisico's

Maatregelen tegen omkoping en corruptie,

Concurrentiebelemmerend gedrag,

Mensenrechten in bedrijfsbeleid: implementatie, bestuur en
training.

Belangrijkste activiteiten 2017
Bijna 80% van de medewerkers hebben een training gehad in de
Gedragscode van Solvay,

Meer talen/dialecten toegevoegd aan online opleidingscatalogus
voor de Gedragscode,

Nieuw Mensenrechtenbeleid goedgekeurd en gepubliceerd;
interne Stuurgroep benoemd om implementatie en naleving te
bewaken, en training inzake mensenrechten voor kwetsbare
bevolkingsgroepen,

Anti-omkopings- en anti-corruptieopleiding (ABAC) van meer dan
1000 leidinggevenden en medewerkers in kwetsbare posities.
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Het ontbreken van een groepsstrategie om klimaatgerelateerde
transitierisico's (zoals gedefinieerd door TCFD[3]), de toenemende
milieuproblematiek en toekomstige grondstoffenschaarste, kan
leiden tot reputatieschade, bedrijfsschade en onderwaardering en
het moeilijker maken om langetermijninvesteerders aan te trekken.

Dit wordt vooral veroorzaakt door:

Informatie- en cyberrisico omvat onder meer diefstal, bewerking of
vernietiging van informatie, de onmogelijkheid om de continuïteit
van de dienstverlening te verzekeren of vertrouwelijke, kritieke of
gevoelige informatie te beschermen.

Het programma van Solvay voor cyberveiligheid en preventie tegen
verlies van vertrouwelijke informatie:

Een grote cyberaanval kan leiden tot verlies van belangrijke bedrijfs-
informatie en/of een negatieve invloed hebben op de activiteiten en
resultaten van de onderneming. Daarom blijft Solvay de cyberverde-
diging verder verbeteren om de ontwikkelingen in cyberaanvallen het
hoofd te kunnen bieden.

Solvay is verzekerd tegen de mogelijk financiële gevolgen van een
cyberaanval op de bedrijfsmiddelen, productieonderbrekingen en
fraudegevallen.

Klimaattransitie – nieuwe risico's

Beschrijving risico

Klimaattransitierisico wordt veroorzaakt door:
Beleid en juridische context: regelgeving en maatregelen om de
CO2-uitstoot te verminderen, zoals het verhogen van de prijs voor
broeikasgasemissie,

Technologie: onsuccesvolle investering in nieuwe technologieën
met een lagere uitstoot,

Markten: onvoldoende aanpassen aan veranderend klantgedrag,

Reputatie: negatieve reactie van belanghebbenden wanneer hun
zorgen over klimaatveranderingen niet op een doeltreffende
manier worden aangepakt.

Gebruik van fossiele of andere niet-hernieuwbare grondstoffen,

Energieverbruik,

Watergebruik,

Afvalproductie (vast of vloeibaar, gevaarlijk of veilig),

NOx, SOx, vluchtige organische stoffen of stofemissie.

Preventie en bestrijding
De strategie van Solvay richt zich op activiteiten met een grotere
toegevoegde waarde en minder milieuschade.

Elk jaar wordt de milieuschade van onze omzet en van innova-
tieprojecten beoordeeld aan de hand van Sustainable Portfolio
Management (SPM). In SPM zijn klimaatgerelateerde criteria
meegenomen, afgestemd op 2°C-scenario's,

Het koolstofintensiteitsplan streeft naar een reductie met 40% in
2025 (ten opzichte van 2014).

Belangrijkste activiteiten 2017
Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur voor klimaat en
de start van een stappenplan voor een uitgebreide klimaatstra-
tegie,

Een nieuwe plan en doelstellingen voor 2020 inzake uitstoot in
de lucht (SOx, NOx, vluchtige organische stoffen), watergebruik,
gevaarlijk afval.

Cyberrisico

Beschrijving risico

Preventie en bestrijding
Programma voor cyberveiligheid

Onafhankelijke beoordelingen, waaronder penetratietesten, door
externe experts,

Solvay Business Services (SBS) heeft zijn ISO 9001-cerficering
verlengd, Kwaliteitsbeheerprogramma 2015 voor alle activiteiten
en ISO 27001-certificering verkregen: Certificering 2013 - inclusief
cyberveiligheid voor het merendeel van de informatiesystemen,

Opleiding van alle SBS Information Systems-professionals in bevei-
ligingsbeleid en best practices op het gebied van Information
Systems (IS) afgerond,

Voor alle medewerkers blijft de veiligheidstraining voor eindge-
bruikers verplicht. Om het bewustzijn van de medewerkers te
vergroten worden regelmatig tips op het gebied van cybervei-
ligheid gepubliceerd.

Verzekering

Belangrijkste activiteiten 2017
Solvay blijft de overkoepelende cyberveiligheidsstrategie en
-beheersing verder verbeteren, het beveiligingsprogramma voor
bedrijfsinformatie verder ontwikkelen en andere functies/mogelijk-
heden onderzoeken om de beveiligingsstatus van de onder-
neming en de reactiesnelheid op cyberaanvallen te vergroten.

Certificering voor alle Solvay Business Services (SBS).

(3) Taskforce inzake klimaatgerelateerde financiële verslaglegging
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De blootstelling van Solvay aan marktontwikkelingen of ontwikke-
lingen bij concurrenten, en het risico op het nemen van verkeerde
strategische beslissingen.

Risico's verbonden aan grondstoffen, energie, leveranciers,
productie, opslag en inkomend/uitgaand transport.

Voor betrouwbaarheid van productie:

Voor bevoorradingsketen:

Gebruik van chemische producten

Beschrijving risico
De blootstelling van Solvay vloeit voort uit het risico dat derden een
letsel oplopen dan wel gezondheids- of eigendomschade lijden
door gebruik van een Solvay-product, evenals de daaruit voort-
vloeiende juridische procedures,

Onjuist gebruik van één van onze producten in de fabriek van een
klant, of bij toepassingen of op markten waarvoor dit product niet
is ontwikkeld (onjuist gebruik), of gebruik door een klant op een
manier die niet is goedgekeurd door Solvay,

Mogelijke gevolgen van een ondeugdelijk product kunnen zijn
blootstelling aan aansprakelijkheid voor letsels of gezondheids-
schade en terugroepacties. Het risico voor productaansprake-
lijkheid is over het algemeen groter voor producten die worden
gebruikt in de gezondheidszorg en in de voedingsmiddelen- en
veevoedersectoren.

De mogelijkheid dat goedkeuring voor gebruik van het product
wordt geweigerd vanwege de aanwezigheid van ZZS (Zeer
Zorgwekkende Stoffen).

Preventie en bestrijding
De inhoud van Solvay Safety Data Sheets (SDS) wordt geharmoni-
seerd door wereldwijd een gemeenschappelijk SAP-systeem voor
de Groep te implementeren,

Voor alle producten worden de SDS voortdurend bijgewerkt en
wereldwijd verspreid aan alle klanten en in de juiste taal. Global
Business Units zorgen ervoor dat SDS ten minste elke drie jaar
worden herzien, voor alle producten die zij op de markt brengen,

Terugroepacties worden ontwikkeld en toegepast, zoals
beschreven in de product-stewardshipprogramma's,

Verzekeringen zorgen voor de beperking van de financiële
gevolgen van het risico op productaansprakelijkheid, zowel voor
het terugroepen van eigen producten als producten van derden.

Belangrijkste activiteiten 2017
De productveiligheidsprocedure van Solvay, dat de risico's in
verband met de producten van Solvay identificeert, is aangepast
aan nieuwe wettelijke eisen en additionele mogelijke risico's
(juridisch, bevoorradingsketen ...) Alle GBU's werken aan de imple-
mentatie van deze procedure waarbij de prioriteit ligt op de
vereiste risicobeoordelingen in de productportefeuille en een
periodieke risicobeoordeling van de meest gevoelige producttoe-
passingen.

ANDERE RISICO'S4.

Markt en groei – strategisch risico
Omschrijving

Preventie en bestrijding
Systematische en formele analyse van de markten en van de
marketinguitdagingen op het gebied van investeringen en innova-
tieprojecten,

Ontwikkeling in de bbp+ van groeimarkten: Auto & Luchtvaart,
Middelen & Milieu, Elektriciteit & Elektronica en Landbouw,
Veevoeder & Voedsel,

Ontwikkeling van op maat gemaakte, essentiële oplossingen bij
onze belangrijkste klanten. Aanpassing van activiteiten aan nieuwe
energie- en CO2-markten,

Meer nadruk op kasstromen en het genereren van kasmiddelen,

Overdracht van Vinythai-, Acetow- en Polyamide-activiteiten die
voor duurzaamheid en conjunctuurgevoeligheid al op de radar
stonden.

Risico’s verbonden aan de betrouwbaarheid van
bevoorrading en productie
Omschrijving

Preventie en bestrijding

Verzekering,

Geografische distributie van productie-eenheden wereldwijd,

Schadepreventieprogramma om schade aan bedrijfsmiddelen en
het verlies van winsten door brand, ontploffing, onbedoeld
chemisch lekken en andere nadelige gebeurtenissen te
voorkomen of te beperken.

MVO-evaluatie van derden en naleving van de Gedragscode voor
leveranciers van Solvay,

Eigendom van mijnen en steengroeven voor trona, kalksteen en
zout,

Energiebesparingsprogramma's.
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De combinatie van deze acties heeft geleid tot een veel betere
controle over de conversie van EBITDA naar kasstromen en een
conversieniveau dat vergelijkbaar is met dat van overeenkomstige
bedrijven in de sector.

Een voorzichtig financieel profiel en een conservatieve financiële
discipline:

Aanzienlijke kasreserves:

Afdekking van valutarisico:

Renteafdekkingsbeleid

Kredietwaardigheid van tegenpartijen van Solvay

Selectie en beheer van projecten
Omschrijving

Toewijzing van middelen aan projecten (kapitaaluitgaven, fusies en
acquisities) die niet overeenstemmen met de groeistrategie van
Solvay.

Groot project dat het risico loopt dat de doelstellingen niet worden
behaald.

Preventie en bestrijding
Aansturing van middelgrote projecten (methode die gebruikt
wordt voor grote kapitaalprojecten uitbreiden naar GBU's),

Het investeringscomité verstrekt het uitvoerend comité een
analyse van de efficiëntie van de kapitaaltoewijzingen en het inves-
teringsplan,

Capex Excellence-methode voor projectportefeuille bij kleinere
projecten,

Prestatieanalyse na implementatie.

Regelgevende, politieke en juridische risico’s
Omschrijving

Veranderingen in wet- en regelgeving

Het risico dat Solvay loopt wanneer het overheidsgezag niet op
een normale manier kan worden uitgeoefend.

Risico op werkelijke en mogelijke gerechtelijke en administratieve
procedures. (paragraaf Belangrijke geschillen)

Preventie en bestrijding
Evenwichtige geografische spreiding over de wereld om de
gevolgen van nadelige wettelijke en politieke ontwikkelingen te
beperken,

De afdeling Overheid & Publieke Zaken werkt voortdurend samen
met openbare instanties en Europese overheden, evenals met de
lokale Belgische ambassades,

Afhankelijk van het verwachte juridische risico treft Solvay finan-
ciële voorzieningen.

Financieel risico
Omschrijving

Liquiditeitsrisico (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en
beheer van financiële risico's bij de geconsolideerde jaarrekening)

Valutarisico (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en beheer
van financiële risico's bij de geconsolideerde jaarrekening)

Renterisico (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en beheer
van financiële risico's bij de geconsolideerde jaarrekening)

Tegenpartijrisico (zie toelichting F32 Financiële instrumenten en
beheer van financiële risico's bij de geconsolideerde jaarrekening)

Risico's inzake pensioenverplichtingen (zie toelichting F32 Finan-
ciële instrumenten en beheer van financiële risico's bij de gecon-
solideerde jaarrekening)

Risico's inzake fiscale geschillen (zie toelichting F32 Financiële
instrumenten en beheer van financiële risico's bij de geconsoli-
deerde jaarrekening)

Preventie en bestrijding

De Investment Grade-kredietwaardigheid van de Groep: Baa2/
P2-rating (stabiele vooruitzichten) van Moody's en BBB/A2-rating
(stabiele vooruitzichten) van Standard & Poor's in 2017,

Solvay zet zich in voor transparante en regelmatige gesprekken
met de belangrijkste kredietwaardigheidsbureaus.

Eind 2017 had de Groep € 1,1 miljard aan geldmiddelen en
kasequivalenten (zijnde overige financiële instrumenten) alsmede
€ 3,0 miljard aan gegarandeerde kredietfaciliteiten (een multila-
terale doorlopende kredietfaciliteit van € 2,0 miljard en een extra
bilaterale doorlopende kredietfaciliteit van € 1,0 miljard bij belang-
rijke internationale bankinstellingen).

De Groep heeft toegang tot een Belgisch Thesauriebewijspro-
gramma van € 1 miljard of, als alternatief, een Amerikaans
commercial paper-programma van $ 500 miljoen.

Solvay houdt de valutamarkt goed in de gaten en neemt afdek-
kingsmaatregelen met over het algemeen een looptijd van minder
dan één jaar en gewoonlijk niet langer dan 18 maanden.

Voor het leeuwenaandeel van haar schulden zet de Groep de
rente vast. Solvay volgt nauwgezet de rentemarkt en gaat
renteswaps aan wanneer dit nodig wordt geacht.

Wat schatkistbeheer betreft, werkt Solvay samen met bankinstel-
lingen met de hoogste kredietwaardigheid (waarvan de selectie is
gebaseerd op de belangrijkste ratingsystemen) en vermijdt een
concentratie van risico's door de positie bij elk van deze banken
niet boven een bepaalde drempel te laten komen,
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Pensioenvoorzieningen en optimalisatie van pensioenplannen

Controleprocedure voor naleving van belastingrichtlijnen en beleid
inzake interne verrekening

Belangrijkste activiteiten 2017:

Werkgerelateerde ziektes door, meestal herhaaldelijke, blootstelling
aan beroepsgevaar.

Het beheren en saneren van bodemvervuiling uit het verleden op
sommige sites en het voldoen aan toekomstige wijzigingen in milieu-
wetgeving;

Onmogelijkheid om de continuïteit van diensten te waarborgen of
informatiediensten te verstrekken aangepast aan de behoefte van
het bedrijf.

Wat haar commerciële activiteiten betreft, beheert Solvay de
externe klantenrisico’s en de inning van contanten via een sterk
netwerk van kredietmanagers en incasso-medewerkers gevestigd
in de regio’s en landen waar de Groep actief is. Zij worden daarbij
ondersteund door een aantal gedetailleerde procedures en
aangestuurd door kredietcomités op Groeps- en GBU-niveau.
Deze maatregelen ter beperking van de verliezen hebben in de
afgelopen jaren geleid tot een laagterecord in wanbetaling door
klanten ('customer default').

Pensioenvoorzieningen: Solvay heeft richtlijnen opgesteld om zijn
invloed op de besluitvorming door lokale pensioenfondsen te
vergroten, binnen de grenzen van de lokale wetgeving,

Optimalisatie van pensioenplannen: vermindering van de bloot-
stelling aan het risico verbonden aan toegezegd-pensioenrege-
lingen door voor toekomstige pensioenjaren de bestaande
regelingen om te zetten naar pensioenplannen met een lager
risicoprofiel of door deze pensioenregeling niet open te stellen
voor nieuwkomers,

Elke drie jaar wordt een ALM (Asset Liability Management)-analyse
uitgevoerd van de pensioenregelingen van de Groep, die meer
dan 90% van de bruto of netto pensioenverplichtingen van de
Groep vertegenwoordigen, om de bijbehorende risico’s
wereldwijd te identificeren en te beheren.

De controleprocedure voor de naleving van belastingrichtlijnen
bestaat uit bewakingsprocedures en -systemen, grondige interne
evaluaties en controles verricht door erkende externe adviseurs,

Beleid, procedures en controlemaatregelen inzake interne verre-
kening zijn erop gericht te voldoen aan de eisen van de autori-
teiten,

De belastingafdeling van Solvay besteedt veel aandacht aan de
juiste interpretatie van nieuwe belastingrichtlijnen om juridische
procedures te voorkomen.

Vervroegde aflossing van ~€ 360 miljoen aan dure obligaties die
in de komende jaren vervallen en van 1,1 miljard obligaties die
vervallen in 2017,

Herfinanciering van de multilaterale kredietfaciliteit van € 2 miljard,

Herfinanciering van de aandeelhouderslening van de 50/50 joint
venture met Sadara in Saoedi-Arabië voor € 265 miljoen (100%),

Uitgifte van een nieuwe algemene verklaring inzake investerings-
principes gericht aan de beheerders van onze pensioenfondsen
wereldwijd en van toepassing op de pensioengerelateerde activa
van de Groep.

Toepassing van een groepsbreed managementinstrument voor
garanties. Dit instrument voorziet in een uitgebreide inventarisatie
van de uitstaande garanties bij de verschillende entiteiten en
verbetert de zichtbaarheid, de controle en het juiste beheer
daarvan.

Beroepsziektes en pandemierisico’s
Omschrijving

Preventie en bestrijding
Met een goed wereldwijd programma worden beroepsziektes
nauwlettend in de gaten gehouden, en een uitgebreide beoor-
deling gemaakt van de mate waarin voldaan worden aan de
standaarden voor beroepshygiëne,

Definitie van conservatieve blootstellingsgrenzen, met specifieke
nadruk op nanomaterialen en ZZV (Zeer Zorgwekkende Stoffen)
en gezondheidsgerelateerde toepassingen van Solvay-producten,

Geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht,

Een wereldwijd plan ter voorbereiding op een eventuele
pandemie, voor alle fabrieken en activiteiten.

Milieurisico's
Omschrijving

Preventie en bestrijding
ISO 14001-certificering of vergelijkbare geïntegreerde HSE-
beheersystemen geïmplementeerd op alle productievestigingen,

Beleid en risicobeheersingsprogramma's, toegepast in alle
productie-eenheden,

De sites met historische bodemvervuiling zorgvuldig volgen en
beheren,

Risicobeschrijvingen geïntroduceerd op alle getroffen sites,

Bewaking van wet- en regelgeving op lokaal niveau.

IT-risico
Omschrijving

Preventie en bestrijding
Een speciaal datanetwerk en regionale internetgateways beheerd
door betrouwbare dienstverleners,

Jaarlijkse IT-audit om naleving van het Information Systems-beveili-
gingsbeleid te waarborgen.
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Met haar diversiteit aan activiteiten en geografische spreiding loopt
de Solvay-groep juridische risico’s, vooral inzake productaansprake-
lijkheid, contractuele betrekkingen, antitrustwetgeving, geschillen
over octrooien, belastingaanslagen en zaken in verband met
gezondheid, veiligheid en milieu. Rechtszaken zijn niet te vermijden
en zijn soms noodzakelijk om de rechten en belangen van de Groep
te verdedigen.

Het resultaat van een dergelijk proces kan niet met zekerheid worden
voorspeld. Het is dan ook mogelijk dat ongunstige definitieve gerechte-
lijke of arbitrage-uitspraken leiden tot de vaststelling van aansprakelijk-
heden (en kosten) die niet gedekt zijn, of niet helemaal gedekt zijn door
voorzieningen of verzekeringen en dus een opmerkelijke impact kunnen
hebben op de opbrengsten en winsten vand de Groep.

Lopende gerechtelijke procedures waarin de Solvay-groep betrokken
is en die een belangrijk risico inhouden, worden hieronder kort
weergegeven. Het gaat hier niet om een volledige lijst.

Het feit dat deze geschillen hieronder worden weergegeven, heeft
niets te maken met de proceskansen. Solvay verdedigt zichzelf met
veel overtuiging en heeft vertrouwen in de door de verdediging
gehanteerde argumenten.

Voor bepaalde zaken heeft Solvay overeenkomstig de boekhoud-
kundige regels reserves of voorzieningen aangelegd om zo de
financiële risico’s en/of kosten van de verdediging te dekken (zie
'Voorzieningen voor geschillen van de geconsolideerde jaarrekening'
van dit jaarverslag).

In 2006 legde de Europese Commissie Solvay boetes op (met
inbegrip van Ausimont SpA, door Solvay in 2002 overgenomen) voor
vermeende inbreuk op de concurrentieregels op de markt voor
peroxideproducten.

Gebundelde burgerlijke rechtszaken tegen Solvay en andere produ-
centen zijn in 2009 aanhangig gemaakt bij de Rechtbank van
Dortmund (Duitsland) wegens vermeende schending van de
antitrustwetgeving, waarbij van de producenten schadevergoeding
werd gevorderd op basis van hoofdelijke en gezamenlijke aanspra-
kelijkheid. De waarde van de schadeclaims is € 63 miljoen (exclusief
rente) nadat schikkingen overeengekomen waren met de aanklager
en het merendeel van de gedaagden. Verschillende vragen met
betrekking tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Dortmund
werden voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie en de
procedure voor de Rechtbank van Dortmund werd in tussentijd
opgeschort.

In Brazilië heeft Solvay te maken met administratieve claims in
verband met vermeende kartelactiviteiten op verschillende markten.
De CADE (de Braziliaanse mededingingsautoriteit) heeft in mei 2012
boetes uitgedeeld aan Solvay en een aantal andere bedrijven in
verband met waterstofperioxide-activiteit en in februari 2016 in
verband met perboraat-activiteit (het aandeel van Solvay in de boetes
bedraagt respectievelijk € 29,6 miljoen en € 3,99 miljoen). Solvay
heeft beroep aangetekend tegen deze administratieve boetes voor
het Braziliaans federaal gerecht.

In oktober 2009 klaagde de openbare aanklager van het Strafhof van
Alessandria (Italië) diverse personen aan (onder wie werknemers en
oud-werknemers van Solvay, en Ausimont SpA, nu Solvay Specialty
Polymers Italy) wegens vermeende schendingen van de milieuwet-
geving en de volksgezondheidswetgeving. De voorlopige claims van
de deelnemende burgerlijke partijen bedroeg ongeveer
€105 miljoen.

In december 2015 veroordeelde het Hof van Assisen van Alessandria
drie lokale managers van Solvay tot een gevangenisstraf en werd een
burgerlijke schadevergoeding van ongeveer € 400.000 toegekend. Er
is beroep aangetekend tegen deze uitspraak en dat beroep loopt
nog.

Sinds eind 2016 zijn 17 burgerlijke procedures voor de burgerlijke
rechtbank van Livorno (Italië) gebracht door oud-medewerkers en
familieleden van overleden medewerkers van de Rosignano-fabriek.
Zij eisen schadevergoeding (voorlopig vastgesteld op € 9 miljoen)
voor ziektes die zouden zijn ontstaan door blootstelling aan asbest.
Tot nu toe zijn 3 van de 17 procedures verworpen.

De contractuele afspraken in verband met de verkoop van de farma-
ceutische activiteiten in februari 2010 hebben voorwaarden
opgeleverd voor de toewijzing en verdeling van de aansprakelijkheid
inzake activiteiten van vóór de verkoop.

Onder voorbehoud van een beperkte aantal uitzonderingen is de
blootstelling van Solvay aan schadevergoedingen aan Abbott wegens
aansprakelijkheid voor verkochte activiteiten beperkt tot een samen-
gesteld bedrag van €500 miljoen en beperkt in de tijd.

Dit houdt onder meer schadeloosstelling in voor de mogelijke
aansprakelijkheid in de 'Qui Tam'-rechtszaak in de VS in verband
met promotie- en marketingpraktijken die een vermeende invloed
hadden op de omzet van de geneesmiddelen ACEON®, LUVOX® en
ANDROGEL®, en recent aangespannen rechtszaken in verband met
testosteronvervangingstherapieën, eveneens in verband met het
geneesmiddel ANDROGEL®. De snelheid waarmee deze rechtszaken
vorderen, varieert.

BELANGRIJKE GESCHILLEN

Antitrust-procedures

Geschillen rond gezondheid, veiligheid en milieu
(HSE)

Farmaceutische activiteiten (beëindigd)
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