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Eigen vermogen
toewijsbaar aan
Solvay andeel2

€ 7,5
miljard

Energieverbruik 

130
petajoule

Kapitaalinvesteringen 
uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten

€ 716
miljoen

Onderliggende 
nettoschuld3 

€ 5,3
miljard

Totale  
wateropname

412 
miljoen m3

O&I-inspanningen 
 

€ 325 
miljoen

Grondwater

82 
miljoen m3

ECONOMISCHE INBRENG 1 

MILIEU-INBRENG

SOCIALE INBRENG

ONS MODEL VOOR DUURZAME 
WAARDECREATIE

24 500
medewerkers

23%
vrouwen

8%
O&I-medewerkers

Een Groep van
geavanceerde

materialen
en van speciale

chemicaliën

HOE WE ZAKENDOEN

DE GRONDSTOFFEN DIE  
WE GEBRUIKEN

Percentage van de netto-omzet per markt:

Industriële 
toepassingen21%

Elektriciteit en 
elektronica6%
Bouw en  
constructie8%

Consumptiegoederen  
en gezondheidszorg17%
Automobiel en 
luchtvaart23%

Voeding, veevoeder 
en landbouw11%

Middelen en  
leefmilieu14%

HOE WE ZAKENDOEN
Onze organisatie is zo opgezet dat al onze business units  

zich dichtbij de klant bevinden. We werken nauw samen met  
onze klanten om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die  

duurzame waarde creëren, vandaag en morgen.

 De waarde die door Solvay wordt gecreëerd is gebaseerd op meer dan alleen 
financiële prestaties. We ontwikkelen een flexibele, klantgerichte organisatie en 
een sterk bedrijfsmodel om op een duurzame manier waarde te creëren voor onze 
belanghebbenden. Onze aanpak is om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren 
om zo financiële, milieugerelateerde, sociale en economische waarde te creëren.

INZICHT IN SOLVAY  ONS MODEL VOOR DUURZAME WAARDECREATIE
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Een Groep van
geavanceerde

materialen
en van speciale

chemicaliën

HOE WE ZAKENDOEN

ECONOMISCHE PRESTATIES1  

Onderliggende 
EBITDA 

€ 2 230
miljard

Vrije kasstroom 
uit doorlopende 
activiteiten

€ 782
miljoen

Intensiteit van
de uitstoot van
broeikasgassen

5,53
Kg CO

2
 eq. per

€ EBITDA

Kasconversieratio 
 

68%

Omzet uit produc-
ten van minder dan 
5 jaar oud

18%

Arbeidsongevallen 
in vestigingen van 
de Groep5

0,65
per miljoen werkuren

Medewerkers die 
zich maatschappe-
lijk inzetten

33%

Onderliggende winst 
van de periode  
toewijsbaar aan 
Solvay aandeel

€ 939
miljoen

CFROI 
 

6,9%

Dividend over 20174 

€ 372
miljoen

Duurzame
bedrijfsoplossin-
gen (SPM)

49%
van de omzet

Patenten  
aangevraagd 

284 

Net Promoter 
Score Groep 

36% 

Index van het
engagement van 
de medewerkers

75% 

Betaalde belastin-
gen op winst 

223 
miljoen

SOCIALE PRESTATIES

MILIEUPRESTATIES

Uitstoot in de lucht

Stikstofoxiden

9,5 
duizend ton

Zwaveloxiden

4,6
duizend ton

Vluchtige organische
stoffen met uitzondering
van methaan

4,9
duizend ton

Industrieel gevaarlijk afval 
dat niet op duurzame
wijze wordt verwerkt

41,8 
duizend ton

Strategische doelstelling1 Onderliggend resultaat 2017 
2 Exclusief de eeuwigdurende hybride obligaties
3 Inclusief de eeuwigdurende hybride obligaties

4  Schatting op basis van aanbevolen dividend
5  Aantal werkongevallen met medische behandeling 
als gevolg, met of zonder werkonderbreking

DE WAARDE DIE WE CREËREN

We hebben toonaangevende posities op snelgroeiende markten waar we innovatieve, op maat gemaakte oplossingen leveren aan onze klanten.

EEN GROEP VAN GEAVANCEERDE MATERIALEN EN VAN SPECIALE CHEMICALIËN

Drie belangrijke gedragsregels 
Om een nieuwe denkrichting te stimuleren, 
de klantgerichtheid te verbeteren en ons 
innovatietempo te versnellen, richten we 
ons op drie belangrijke gedragsregels: ik 
vertrouw, ik neem weloverwogen risico's, ik 
richt me op de behoefte van de klant.

Solvay Way
Dit definieert de duurzaamheidsbenadering 
van de Groep, vormt de basis voor al onze 
activiteiten en zorgt ervoor dat we steeds op 
een verantwoorde manier werken.

Gedragscode 
Dit omvat een aantal uitgangspunten 
die als standaard gelden voor ethiek 
en integriteit op de werkplek, de 
manier van zakendoen en verantwoord 
ondernemen.

HOE WE ZAKENDOEN

Advanced Materials:
Innovatieve activiteiten op het 
gebied van composietmaterialen en 
gespecialiseerde polymeren, waarmee 
oplossingen geboden worden voor 
duurzame mobiliteit, lichtgewicht, met 
lage CO2-uitstoot en energie-efficiëntie.

49% van Group Ebitda

Advanced Formulations:
Op maat gemaakte 
specialiteitsformuleringen voor 
oppervlaktechemie en vloeistofgedrag, 
die efficiëntie en opbrengst 
optimaliseren en het milieu zo min 
mogelijk belasten.

21% van Group Ebitda

Performance Chemicals:
Vooraanstaande posities in chemische 
tussenproducten dankzij schaalgrootte 
en technologie, waarbij toepassingen 
en innovaties ontwikkeld worden om de 
kosten te optimaliseren. 

30% van Group Ebitda

INZICHT IN SOLVAY  ONS MODEL VOOR DUURZAME WAARDECREATIE


