
15 871 M€
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+4,1% (*)

1 004 M€
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1 284 M€ 
EBIT
+0,6% (*)
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Geachte aandeelhouders,

2017 werd gekenmerkt door de grootschalige
overname van GE Water, een strategische wending
voor SUEZ die veelbelovend is voor de versnelling
van de groei van de groep. Daartegenover staan een
aantal specifieke gebeurtenissen aan het einde van
het jaar die ertoe geleid hebben dat we onze
doelstellingen op het vlak van operationele
rentabiliteit niet konden realiseren.
Ik wens te benadrukken dat 2018 voor SUEZ een
jaar van groei wordt. 3 van de 4 groeimotoren van de
groep, ‘Recycling and Recovery Europe,
International en Water Technologies & Solutions
(WTS) maken op dit moment een groei door op
markten met een sterk potentieel.
Ik heb besloten een actieplan op te stellen dat onze
groeidynamiek en rentabiliteit moet doen
toenemen. Dit plan moet de transformatie en
kostenverlaging versnellen, met name in Spanje en
Frankrijk, een land waarin we streven naar een
grotere synergie tussen de sectoren water,
recycling en recovery. Op internationaal vlak worden
er extra middelen ingezet om onze ontwikkeling te
versnellen. Met het oog daarop heb ik de
organisatie van het directiecomité van de Groep
gewijzigd.
Deze nieuwe maatregelen, evenals verbetering van
de conjunctuur vanaf het begin van dit jaar, stellen
onze doelstellingen voor 2018 veilig en
ondersteunen een toename van de rendabiliteit op
langere termijn.

Jean-Louis Chaussade
Directeur- generaal

www.suez.com

" 2018 wordt
voor SUEZ 
een jaar 
van groei "

3,2 x
Nettoschuld/EBITDA

(*) bij constante wisselkoers

editoriaal

Voor meer informatie over de
Resultaten 2017
zie pagina’s 2–3

kerncijfers 2017

inhoud
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Prestaties 2017 
2017 werd gekenmerkt door de
grootschalige overname van GE Water,
die het wereldwijde leiderschap van
SUEZ op het vlak van dienstverlening
inzake industrieel water bevestigt en
tevens de internationale aanwezigheid
van de groep versterkt. Doorheen het
jaar 2017 heeft SUEZ grote
commerciële successen geboekt in alle
zones en binnen alle activiteiten. In dat
kader begeleidde de Groep grote
openbare instanties en metropolen om
samen intelligente steden en duurzame
grondgebieden te ontwikkelen.
Daarnaast hebben we ook nieuwe
samenwerkingsverbanden gesloten
met grote industriële groepen voor een
innovatief en geïntegreerd beheer van
de grondstoffen (L’Oréal, Bouygues
Construction, …).

SUEZ realiseerde een omzet van 15.871
miljoen euro in 2017, een brutotoename
met 3,6%, en een stijging van 4,1% bij
constante wisselkoers, en van 1,5% bij
organische variatie. De structuur van de
omzet in 2017 blijft evenwichtig
gespreid tussen Frankrijk (32%), de rest
van Europa (34%) en de rest van de
wereld (34%), en is gelijk verdeeld over
de twee activiteiten water en afval.
De EBIT (bedrijfsresultaat) bedraagt
1.284 miljoen euro, en blijft in
brutowaarde stabiel tegenover het
vorige jaar, met een lichte stijging van
0,6% bij constante wisselkoers, maar in
organische vermindering ten belope van
-2,0%. De EBIT werd in het vierde
kwartaal ten belope van 45 miljoen euro
beïnvloed door een stijging van de
uitgaven in Spanje in een context van
toenemende politieke onzekerheid en
kosten in verband met de beslissing om
de omvang van twee servicecontracten
in Marokko en India te beëindigen of te
beperken naar aanleiding van
operationele moeilijkheden. Onder
invloed van een toename van de
volumes en de prijzen van
geproduceerde elektriciteit, blijft de
EBIT van de afdeling Recycling and
Recovery Europe een netto organische
groei neerzetten (+6,4%). De afdeling
International haalde dan weer voordeel
uit een goede oriëntatie van de
activiteiten, met name in Australië, Azië
en de Verenigde Staten. 
Het nettoresultaat van de Groep
bedraagt 302 miljoen euro, rekening
houdend met de impact van
uitzonderlijke gebeurtenissen (specifiek
de kosten in verband met de overname
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Bevestiging van de voorlopige resultaten
die eind januari werden aangekondigd en
van alle doelstellingen voor 2018
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ACTUALITEIT  — Resultaten 2017

Totale Organische
groei groei

Omzet 15 322 15 871 +3,6% +1,5%

EBITDA 2 651 2 641 -0,4% -2,0%

EBIT 1 282 1 284 +0,2% -2,0%

Nettoresultaat, 
aandeel van de Groep 420 302 -28,2%

Vrije cashflow 1 005 1 004

Netto-investeringen 705 3 646 (*)

Nettoschuld 8 042 8 473

Nettoschuld /

EBITDA 3,0x 3,2x

2016 2017

(*) waarvan 2.699 M€ voor de overname van GE Water

Financiële kernindicatoren 2017 (in M€)



van GE Water voor 44 miljoen euro,
evenals het vrijwillig vertrekplan in
Frankrijk ten belope van 73 miljoen euro).

De vrije kasstroom bedraagt 1.004
miljoen euro, wat overeenkomt met de
doelstelling voor het jaar. De netto-
investeringen bedroegen 3.646 miljoen
euro, waarvan 2.699 miljoen euro voor
de overname van GE Water en 357
miljoen euro voor de overdracht van
activa. De Groep paste een strikte
discipline toe op het vlak van de
beheersing van industriële investeringen
(1.177 miljoen euro), in het verlengde van
onze strategische prioriteiten.

SUEZ wist bovendien de soliditeit van
zijn financiële structuur te behouden.
De netto financiële schuld bedroeg
8.473 miljoen euro op 31 december 2017
en de ratio nettoschuld / EBITDA was
3,2 x. Deze evolutie omvat het netto-

effect van de overname van GE Water
ben belope van 687 miljoen euro.

Dividend
Rekening houden met die prestaties
en het vertrouwen in de toekomst,
zal de Groep SUEZ op de Algemene
Vergadering van 17 mei 2018 een
dividend voorstellen van 0,65 euro
per aandeel voor het boekjaar 2017. 

Vooruitzichten 2018
Rekening houdend met de extra
bijdrage van de nieuwe activiteiten in
de sector ‘industrieel water’, het
vooruitzicht op een betere dynamiek
in de afdelingen Recycling and
Recovery Europe en International, en
het nieuwe actieplan dat begin dit
jaar werd vastgelegd, herbevestigt
de Groep de groeivooruitzichten voor
het lopende jaar. 

(1) Vóór meerekening van het effect van de toewijzing van de overnameprijs van GE Water en exclusief
de impact van de wijziging van de fiscale wetgeving in de VS.
(2) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 2019.

34% rest van de wereld

34% Europa behalve Frankrijk
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doelstellingen 2018

toename van de operationele resultaten
• Groei van de omzet bij constante

wisselkoers met ongeveer 9%
• Toename van de EBIT bij constante

wisselkoers met ongeveer 10%(1)

• Vrije kasstroom van circa 1 miljard
euro

• Nettoschuld/EBITDA van ongeveer 3x

voortzetting van een aantrekkelijk
dividendbeleid
• Dividend ≥ 0,65 € per aandeel uit

hoofde van de resultaten van 2018 (2)

omzet 2017: 
een evenwichtige spreiding

52% water en 48% afvalgeografische spreiding
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MARKANTE FEITEN — Commerciële successen

Een sterke commerciële
ontwikkeling in alle zones en
activiteiten

• In India versterkt SUEZ zijn activiteit
met 2 nieuwe gemeentelijke
contracten voor drinkwaterbeheer
voor meer dan 2 miljoen inwoners
in Coimbatore en Davanagere
(gecumuleerde omzet van ongeveer
500 miljoen euro).

• In Indonesië draagt de Groep bij tot
de toegang tot drinkwater met het
contract voor de uitbreiding van de
fabriek van Medan, de derde

grootste stad van het land, voor een
bedrag van 191 miljoen euro over 25
jaar.

• In Australië zet SUEZ zijn sterke
ontwikkeling voort met een nieuw
contract voor het recyclen en
valoriseren van huishoudelijk afval
in de grootstedelijke regio van
Sydney ten belope van zo’n 130
miljoen euro voor een duur van 10
jaar. 

• In Qatar zal de Groep 400 hectare
lagunes saneren. Dit nieuwe
project, voor een bedrag van 107
miljoen euro, is op dit moment het
belangrijkste contract inzake
bodemsanering dat SUEZ
binnenhaalde.

• Via de speciale vennootschap Valo’Marne haalde SUEZ, in een partnerschap
met TIRU, het contract binnen voor de bouw en exploitatie van de eenheid voor
valorisatie van afval als energie in Créteil, goed voor een gecumuleerde omzet
van ongeveer 900 miljoen euro over 20 jaar. 

• In samenwerking met ENGIE Biogaz zal SUEZ de Métropole Européenne de
Lille begeleiden bij de productie van nieuwe grondstoffen op basis van het
bioafval en groen afval van meer dan een miljoen inwoners uit de
agglomeratie. Dit nieuwe contract met een looptijd van 9 jaar zal een omzet van
76 miljoen euro genereren. In dezelfde regio werd het contract voor het
waterbeheer van le Dunkerquois vernieuwd voor 12 jaar. 

• Tot slot vertrouwde Carcassone Agglo
de Groep voor een duur van 10 jaar het
beheer toe van de water- en
waterzuiveringscontracten voor 90.000
inwoners. De door SUEZ ingevoerde
innovatie staat centraal in de lokale
uitdaging op het vlak van het behoud
van de watervoorraad

Op internationaal niveau
werden er in alle zones
commerciële successen
geboekt Ondertekening van het contract voor bodemsanering van de lagunes van Al Karaana - Qatar

In Frankrijk werden nieuwe innovatieve contracten afgesloten
met lokale overheden
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EXPERTISE / INNOVATIE  — Kringloopeconomie

ENGIE en SUEZ werken samen aan het versnellen van de energietransitie door de ontwikkeling van zonne-energie
ENGIE en SUEZ zijn van plan om fotovoltaïsche parken aan te leggen in alle afvalopslagcentra van de activiteit recycling en valorisatie in continentaal
Frankrijk. In totaal gaat het om een honderdtal locaties met een potentieel van geïnstalleerde capaciteit geraamd op 1 GW. 
SUEZ ontwikkelt oplossingen voor energieterugwinning als aanvulling op de valorisatie van materialen. In dat kader produceert SUEZ vandaag 620
Gwh dankzij het biogas van zijn installaties. De Groep zet zijn engagement voort en diversifieert zijn productiemethodes voor hernieuwbare energie.
De installaties van de groep worden omgevormd tot heuse centrales voor energieproductie: biogas, zonne-energie, waterstof.

SUEZ centraal in de ontwikkeling van nieuwe
vormen van valorisatie: een stap verderrichting
kringloopeconomie

De innovatieve oplossingen die werden ontwikkeld door SUEZ
dragen bij tot de praktische ontwikkeling van de kringloopeconomie
in de regio's en tot het behoud van de hulpbronnen.

• Zo ondertekenden SUEZ en
LyondellBasell op het vlak van plastic
een overeenkomst voor de oprichting
van een speciale joint-venture voor de
productie van hoogwaardige
gerecycleerde polymeren. Met de joint
venture QCP, een bedrijf voor
hoogwaardige recyclage van plastic
nabij Maastricht (NL), zullen beide
ondernemingen hun respectieve
knowhow inzetten om secundaire
grondstoffen voor de Europese
kunststoffenindustrie te leveren met
een kwaliteit die vergelijkbaar is met die
van nieuwe grondstoffen. In Europa

komt slechts 7% van de 50 miljoen ton
die jaarlijks wordt verbruikt voort uit
gerecycleerd plastic, en bestaat 93%
nog steeds uit nieuwe grondstoffen van
fossiele oorsprong. 
SUEZ moedigt milieubewuste burgers
bovendien door middel van
aankoopbonnen aan om hun plastic in te
zamelen via de RECO®-kiosken. SUEZ,
dat met 9 gespecialiseerde fabrieken in
Europa een vooraanstaande speler is op
het vlak van de recyclage van plastic,
verwerkt jaarlijks meer dan 400.000 ton
plastic en produceert reeds 150.000 ton
gerecycleerde polymeren. De Groep legt
zichzelf de doelstelling op om zijn
verwerkingscapaciteit met 50% te
verhogen en tegen 2020 de kaap van
600.000 ton te nemen.
• Met batiRIM® begeleidt SUEZ de
bouwsecotr bij de verbetering van haar
milieuprestaties om zo te anticiperen op
de nieuwe reglementaire vereisten van
de wet betreffende energietransitie en
die zelfs te overschrijden. Het betreft
met name de verplichting om tegen
2020 70% van het werfafval te
valoriseren door de betreffende
materialen te recyclen en hergebruiken.
BatiRIM® werd ontwikkeld in
samenwerking met PME Resolving en is

een innovatieve digitale oplossing voor
de selectieve afbraak van grote
gebouwen. Daarnaast hebben
Bordeaux–Euratlantique, Eiffage en
SUEZ, verenigd in het ESV ‘platform
NOÉ’, in Bordeaux een nieuw logistiek
platform van de nieuwe generatie voor
gedeelde werfdiensten geopend.

• Via zijn investeringsfonds Corporate
SUEZ Ventures investeerde SUEZ 4,2
M€ in de groep ETIA voor de
begeleiding van haar ontwikkeling in
Frankrijk en op internationaal niveau
en voor de creatie van een volledig
gamma oplossingen voor de
productie van groene energie op
basis van afval. In dat opzicht werken
SUEZ en de 4 grootste Franse
industriële groepen (Air France,
Airbus, Safran en Total) samen met de
overheid om de ontwikkeling van een
circuit voor duurzame biobrandstof
voor de luchtvaart in Frankrijk te
promoten. SUEZ kan bogen op een
ruime ervaring en toonde aan dat het
mogelijk is om biobrandstof uit het
slib van een zuiveringsstation om te
vormen tot vloeibare biobrandstof
voor het vervoer van personen en
goederen op lange afstand.
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De oprichting van de Stichting SUEZ
sluit aan bij de wens van de Groep om
mee te bouwen aan een meer
inclusieve samenleving waarin elkeen
de capaciteit heeft om zijn leven zelf in
handen te nemen. In het verlengde van
de doelstellingen van de Stichting SUEZ
Initiatives blijven de prioriteiten
dezelfde: in de opkomende landen
bijdragen aan een betere toegang van
achtergestelde bevolkingsgroepen tot
basisdiensten; in Frankrijk de
uitsluiting van de meest kwetsbare
groepen tegengaan, met een
interventieperimeter rondom twee
complementaire pijlers: inschakeling
door werk en opleiding, en sociale
cohesie door onderwijs, cultuur en
sport.

De Stichting SUEZ Initiatives kon
samen met zijn partners bijdragen tot
de verbetering van de
levensomstandigheden van meer dan 5

miljoen personen. We weten echter dat
we ons engagement moeten
voortzetten en versterken, en dat doen
we vandaag met de Stichting SUEZ en
de volledige gemeenschap van
medewerkers die zich mee inzetten
voor de projecten.

Na de 2 plannen in 2011 en 2014
organiseert de Groep voor de derde keer
een intekening op aandelen voor
werknemers van SUEZ in Frankrijk en in
het buitenland. Dit gebeurt in het kader van
het beleid voor de vergroting van de
participatie van werknemers via aandelen. 
Het succes van die regeling getuigt van het
vertrouwen dat de werknemers stellen in
de toekomst van hun bedrijf en
herbevestigt hun collectieve gehechtheid
aan de waarden en de ambities van SUEZ. 

Succes van het derde
wereldwijde aandelenplan
voor werknemers 
‘Sharing 2017’ 22 000

Bijna

intekenaars in 20 landen

29%
van de in aanmerking komende
werknemers van de Groep

10 M€
van de totale inbreng

3,8%
van het kapitaal in handen van de
werknemers-aandeelhouders

Plan SHARING 2017 - kerncijfers

De toegang van achtergestelde bevolkingsgroepen tot basisdiensten
De Stichting SUEZ ondersteunt projecten die gericht zijn op een betere toegang tot water,
sanering en afvalbeheer voor achtergestelde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden, in
plattelandsgebieden, precaire wijken en voorsteden.
Inschakeling door werk en opleiding
De Stichting SUEZ ondersteunt projecten die gericht zijn op de inschakeling of re-integratie van
kwetsbare personen in Frankrijk door in te zetten op alle fronten van uitsluiting: Opleiding,
huisvesting, werkgelegenheid, taal, statuut, ...
Sociale cohesie door onderwijs, cultuur en sport
De Stichting SUEZ ondersteunt projecten die gericht zijn op de verbetering van de integratie en
het samenleven in Frankrijk door in te zetten op onderwijs, cultuur en sport als hefbomen voor
sociale cohesie.

ENGAGEMENTEN  — Stichting SUEZ / Plan Sharing

Stichting SUEZ Initiatives
wordt Stichting SUEZ



AANDEELHOUDERS  — Clubpagina
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Het 17de overlegpanel van individuele
aandeelhouders van SUEZ vond op 13 maart
laatstleden plaats op de zetel van de Groep in Paris-
La Défense. Het thema van de vergadering was
‘SUEZ en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen’.
Jean-Pierre Maugendre, Directeur Duurzame
Ontwikkelingsprojecten, sprak over de
aantrekkelijkheid van SUEZ voor MVB-fondsen en de
erkenning van de strategie voor duurzame
ontwikkeling van de Groep door de niet-financiële
ratingagentschappen. In dat opzicht is de Road Map
2017-2021 van de Groep, opgesteld na uitgebreid
intern en extern overleg, een stimulans voor het
uitzetten van de transformatiestrategie van de Groep. 
De aandeelhouders drukten hun tevredenheid uit
over de betrokkenheid van SUEZ in MVB en de
afstemming van de vakgebieden van de Groep op de
grote uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling.

Algemene vergadering van 17 mei 2018 - stem online, uw stem telt!

Overlegpanel van aandeelhouders 
‘SUEZ en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen’

Conferentie over het thema "Kringloopeconomie,
positionering van SUEZ in België" organiseert op
31 mei 2018 om 14 u. in Brussel

De Algemene Vergadering gaat door op donderdag 17 mei
2018 in de Espace Grande Arche in Paris-La Défense.

club.actionnaires@suez.com

Maak van deze gelegenheid
gebruik om u per e-mail in te
schrijven voor dit evenement

Kringloopeconomie,
positionering van SUEZ in België

Het traditionele lineaire model, dat decennia lang het
onze is geweest en steunt op het principe
"ontginnen-produceren-consumeren-wegwerpen",
heeft het einde van zijn cyclus bereikt. Het voldoet
niet meer aan de uitdagingen van vandaag:
klimaatverandering, schaarser wordende natuurlijke
hulpbronnen, werkloosheid en afbrokkeling van de
sociale verbondenheid.
De kringloopeconomie, daarentegen, waarbij het
afval van de ene wordt beschouwd als de grondstof
van de andere, opent de weg naar een duurzamer, en
dus op termijn rendabeler, economisch model dat
economische groei mogelijk maakt zonder meer
hulpbronnen te verbruiken.

Door deel te nemen aan de grondstoffenrevolutie
is SUEZ resoluut toegetreden tot de
kringloopeconomie. De Groep biedt oplossingen
voor waterbeheer en afvalterugwinning die steden
en bedrijven in staat stellen om hun hulpbronnen
optimaal te beheren en hun milieu- en
economische prestaties te verbeteren.



Foto’s 

© SUEZ / Denis Félix
Pierre Emmanuel Rastoin 
PINKANOVA
Michel Hurtrez

Graphisch concept:  

Les Ateliers Devarrieux - C Michot
Imprimerie de l’Etoile - Tourouvre 
Alle als dusdanig gespecificeerde producten zijn PEFC.

SEV        CAC 40        Euro STOXX Utilities

Gegevens tot 29/03/2018 - Koersevolutie, basis 100 op 22/07/2008 tegen een koers van 14,0 €

+14%
SUEZ (SEV)

+55%
CAC 40

-20%
DJ Euro Stoxx Utilities

AANDEELHOUDERS  — Logboek

Sinds de beursgang presteert het aandeel van SUEZ beter dan de sectorale index DJ Euro Stocxx
Utilities. Het rendement met in aandelen herbelegde dividenden bedroeg in die periode +14%.

www.suez.com

ISF-koers het einde van 2017

14,665 € Slotkoers per 29/12/2017
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15,207 € 
Gemiddelde koers van de 30 laatste beursdagen
van 2017  

• 17 mei: bekendmaking resultaten 1ste kwartaal 2018
• 24 mei: betaalbaarstelling dividend(*)

• 26 juli: bekendmaking resultaten 1ste halfjaar 2018
(*) onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering

financiële agenda

contact
België
SUEZ België 
Avenue Charles-Quint 584 bte 7 
1082 Bruxelles 
(Berchem Sainte-Agathe)

Vanuit het buitenland: 
+32 2 300 15 55 
actionnaires.belgique@suez.com

Frankrijk
SUEZ
Relations Actionnaires 
Tour CB 21 - 16 place de l’Iris 
92040 Paris La Défense cedex 

Vanuit het buitenland: 
+33 1 71 29 81 79  

www.suez.com


