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Solvay divulga resultados do terceiro trimestre de 2017
EBITDA ajustado do Grupo alcançou 553 milhões de euros no período
Bruxelas, Bélgica, 08 de novembro de 2017 – O Grupo Solvay obteve um faturamento
de 2,5 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2017, com um crescimento de 9% sobre
o mesmo período do ano anterior, conforme anúncio feito hoje (08/11) pela companhia.
O EBITDA ajustado – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – subiu
1% no período, alcançando 553 milhões de euros. No geral, a margem de EBITDA foi
de 22%. O fluxo de caixa gerado no terceiro trimestre de 2017 foi de 195 milhões de
euros.
Segundo Jean-Pierre Clamadieu, CEO do Grupo Solvay, no terceiro trimestre de 2017
o EBITDA progrediu em termos orgânicos, uma vez que o forte crescimento do volume
nos segmentos operacionais compensou o aumento dos custos fixos e ajudou a manter
as margens.
“A alienação da área de poliamida recentemente anunciada concluirá a profunda
transformação do portfólio de negócios que iniciamos há cinco anos. Nossos negócios
de multiespecialidades químicas estão bem posicionados para oferecer um
desempenho financeiro forte e contínuo em 2017 e nos próximos anos”, disse
Clamadieu.
Resultados dos nove meses de 2017 - As vendas líquidas totalizaram 7,6 bilhões de
euros, um aumento de 7% que foi impulsionado pelo crescimento do volume em todos
os segmentos operacionais da companhia. O EBITDA ajustado cresceu 9%, alcançando
1,737 bilhão de euros, refletindo principalmente o crescimento dos volumes. A margem
de EBITDA ajustado no período de nove meses atingiu um recorde de 23%. O lucro
líquido da Solvay no período, com base nas normas IFRS, foi de 792 milhões de euros.
Em base ajustada, o lucro cresceu 20%, atingindo 794 milhões de euros. O free cash
flow no período chegou a 446 milhões de euros, representando um crescimento de 33%
em relação ao mesmo período de 2016.
Previsão para 2017 - A Solvay reafirma a expectativa de crescimento do EBITDA
ajustado de 6% a 8% e espera gerar mais de 800 milhões de free cash flow em 2017.
Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa química de multiespecialidades, comprometida com o desenvolvimento
da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay inova e faz parcerias com
clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e soluções são utilizados em aviões,
carros, dispositivos inteligentes e médicos, baterias, na extração de minerais e petróleo, entre
muitas outras aplicações que promovem a sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados
aumentam a mobilidade mais limpa, suas formulações otimizam o uso de recursos e seus
produtos químicos de desempenho melhoram a qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede
em Bruxelas e emprega 27.000 pessoas em 58 países. O faturamento líquido pro forma foi de €
10,9 bilhões em 2016, dos quais 90% foram obtidos em atividades nas quais a Solvay está entre
as 3 maiores empresas do mundo. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Brussels e
Paris (Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas ações (SOLVY)

são transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua
com a marca Rhodia.
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