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Ons strategisch plan SUEZ 2030 – dat een
heroriëntering op de groeigerichte activiteiten met hoge
toegevoegde waarde combineert met een ambitieus
prestatieplan – levert al na een jaar resultaten op en
bewijst dat het opgewassen is tegen de huidige milieuuitdagingen. Onze jaarresultaten zijn solide en tonen
aan dat onze strategische keuzes lonen, zelfs in de
bijzondere context van de gezondheidscrisis.
Het engagement van de medewerkers en onze
doorgedreven innovatie ondersteunen onze
commerciële dynamiek ten dienste van onze
kernopdrachten. We bouwden onze schuldgraad
significant af door middel van structurele verbeteringen
in onze cashgeneratie en vorderden verder dan verwacht
in ons prestatieplan.
Deze solide resultaten laten ons toe ons financieel
traject te versnellen en ons vertrouwen te bevestigen in
onze capaciteit om waarde te creëren voor onze
aandeelhouders, werknemers en klanten met de
bedoeling de vitale hulpbronnen van onze planeet in
stand te houden.

De solide resultaten 2020 en
de verbeterde vooruitzichten
voor 2021 effenen het pad
voor de waardecreatie die
wordt vooropgesteld in het
strategisch plan SUEZ 2030
IMPACT VAN DE COVID-19-PANDEMIE
In de loop van de eerste jaarhelft hadden de
strenge lockdownmaatregelen een zware impact
op de economieën van de landen waar SUEZ
aanwezig is.
Tijdens de tweede jaarhelft bleven sommige van
deze maatregelen van kracht of werden ze
opnieuw ingevoerd in heel wat regio’s, maar bleef
de impact op de economieën van deze landen
beperkter. Zodoende stond de tweede jaarhelft in
het teken van een geleidelijke terugkeer naar
activiteitsniveaus in de buurt van de historische
niveaus, zij het dan in een aanhoudend volatiele
omgeving.
SUEZ REALISEERT EEN OMZET van 17 209 M€,
een daling met -806 M€ ten opzichte van 2019.
Deze terugval van de activiteit is te schrijven aan
verschillende elementen:
• Een organische variatie van -2,6% (-477 M€) als
gevolg van een daling van de volumes in de
context van de coronacrisis tijdens de eerste
jaarhelft (-4,5% organische omzetvariatie) en
een solide operationele prestatie tijdens de
tweede jaarhelft in een herstelcontext (-0,9%
organische variatie).
• Een perimetereffect van -0,2% (-35 M€)
• Wisselkoersvariaties voor -1,6% (-295 M€), met
name als gevolg van de koersdaling van de
Chileense peso (-93 M€), de Amerikaanse dollar
(-41 M€), de Australische dollar (-29 M€) en de
Braziliaanse real (-36 M€) tegenover de euro.
DE EBIT bedraagt 780 M€.
Dit bedrag omvat -303 M€
conjunctuurgerelateerde kosten en voorzieningen,
inclusief de pandemie. De organische daling
bedraagt -42,2%. De wisselkoerseffecten zijn
ongunstig ten belope van -50 M€.

PRESTATIES

€

Gewoon dividend per aandeel(1)
Bevestiging van de intentie tot de
uitzonderlijke uitkering van 1 Md€,
zoals aangekondigd in september 2020

HET NETTORESULTAAT AANDEEL VAN DE
GROEP bedraagt -228 M€ in 2020, tegenover
352 M€ in 2019. Na verwerking van de nietrecurrente elementen bedraagt het nettoresultaat
aandeel van de Groep -38 M€ in 2020, wat
overeenstemt met een recurrent nettoresultaat
per aandeel van -0,06€.
DE VRIJE CASHFLOW bedraagt 69 M€, tegenover
127 M€ in 2019. De variatie van de behoefte aan
bedrijfskapitaal bedraagt 202 M€ in 2020,
tegenover -153 M€ in 2019, en weerspiegelt zo
een structurele verbetering in de loop van het
boekjaar als gevolg van de ondernomen acties,
met name in Frankrijk en binnen WTS. De
investeringen bedragen 1 324 M€ in 2020,
tegenover 1 417 M€ in 2019.

Verbeterde DOELSTELLINGEN EN
VOORUITZICHTEN 2021(2) DIE MIKKEN OP:
• een omzet van meer dan 16 Mds€ met
een terugkeer naar organische winst
• een EBIT van 1,4 tot 1,6 Md€
• een recurrente winst per aandeel van
0,80€ tot 0,85€
• een recurrente vrije cashflow van meer
dan 500 M€
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DE NETTOSCHULD bedraagt 9 749 M€ in 2020
voor reklassering van de activa en passiva
gelijkgesteld met activa in bezit met het oog op
verkoop (IFRS 5) tegenover 10 151 M€ in 2019, dit
is een daling met -403 M€. Ze omvat ook de
opbrengsten van overdrachten voor 423 M€. Na
impact van de IFRS 5-norm, bedraagt de
nettoschuld 9 611 M€.
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LEES MEER OP SUEZ.COM
IN DE RUBRIEK OVERNAMEBOD VAN VEOLIA
•  De voorstelling van de oplossing van SUEZ
• De beslissingen van de Raad van Bestuur van SUEZ
• Onze persberichten betreffende het ongevraagde bod van Veolia

suez.com/fr/opa-veolia

(1) Onderworpen aan de goedkeuring van
de Algemene Aandeelhoudersvergadering.
(2) Gebaseerd op de veronderstellingen dat
wisselkoersen en grondstoffenprijzen constant
blijven en dat er niet opnieuw een algemene
lockdown komt op regionaal niveau.

DUURZAME FINANCIËN

EUROPESE TAXONOMIE
MET EEN JAAR VOORSPRONG OP DE EUROPESE
VERPLICHTING KONDIGT SUEZ AAN DAT 74%
VAN ZIJN OMZET 2020 BEANTWOORDT AAN
HET REFERENTIEKADER VAN DE EUROPESE
TAXONOMIE VAN DE DUURZAME ACTIVITEITEN

De door SUEZ ontwikkelde
methodologie(2) maakte het mogelijk
de omzet van het boekjaar 2020 uit
de activiteiten die in aanmerking
komen voor de afzwakking van de
klimaatverandering evenals de
activiteiten die bijdragen tot de vijf
andere doelstellingen van de
Europese taxonomie (aanpassing
aan de klimaatverandering,
duurzaam gebruik en bescherming
van aquatische en mariene
hulpbronnen, transitie naar de
circulaire economie, preventie en
vermindering van vervuiling,
bescherming en herstel van de
biodiversiteit en de ecosystemen)
waarvan de aanpassingscriteria
in 2021 gepubliceerd moeten worden
in 2021(3).

In 2019 legde de Europese Commissie een gemeenschappelijk
referentiekader vast voor alle bedrijven met de bedoeling hun
positieve bijdrage tot de bescherming van het milieu en de
strijd tegen de klimaatopwarming te evalueren.
Dit hoge percentage is andermaal het bewijs van de kwaliteit van
het ESG-profiel van SUEZ voor investeerders die hun
beleggingen willen oriënteren naar duurzame activiteiten. Het
betekent immers dat nagenoeg drie vierde van de activiteiten
van de Groep door de Europese reglementering geïdentificeerd
worden als bijdragend tot de bescherming van het milieu en de
strijd tegen de klimaatopwarming.
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In het kader van haar strategisch plan SUEZ 2030 voorziet de
Groep dat 100% van haar oplossingen duurzaam(1) zullen zijn
tegen 2030. Vandaag is SUEZ de enige Franse groep die exclusief
gepositioneerd is op diensten die essentieel zijn voor het milieu.
Dit nu reeds hoge percentage van de omzet onderstreept de
coherentie tussen het strategisch plan SUEZ 2030 dat gericht is
op het behoud van het natuurlijk kapitaal en de strijd tegen de
klimaatopwarming enerzijds en de doelstellingen waarnaar de
Europese Commissie de investeringen wil afbuigen anderzijds.
Het gaat om investeringen die noodzakelijk zijn voor het behalen
van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en de
koolstofneutraliteit. De Groep zal ook haar extra-financiële
communicatie aanvullen door in haar Extra-Financiële
Prestatieverklaring 2020 de Angelsaksische referentiekaders
SASB-TCFD op te nemen om te voldoen aan de verwachtingen
van de financiële gemeenschap.

ongeveer

%

(1) De duurzame oplossingen van
SUEZ hebben een positieve impact
op het milieu, het klimaat of de
biodiversiteit.
(2) De methodologische nota
“Evaluatie van de omzet 2020 van
de Groep SUEZ geïntegreerd in de
Europese Taxonomie” is
beschikbaar op onze website
Rubriek Financiën > Financiële
publicaties
www.suez.com/fr/finance/
informations-financieres/
publications-financieres
(3) Het referentiekader wordt
momenteel voltooid door de
Europese autoriteiten.

van de inkomsten van SUEZ in lijn met de
Europese taxonomie
SUEZ krijgt een “AAA” rating van de
belangrijkste ratingagentschappen SUEZ
krijgt een “AAA” rating van de belangrijkste
ratingagentschappen

.

SUEZ: KAMPIOEN IN ESG EN WAARDECREATIE VOOR DE PLANEET
ESG

Deelname aan de campagne SAM

1e in de sectoren waterdistributie en
afvalbeheer

Klimaatverandering
1e bedrijf in milieudiensten dat
erkend wordt door het SBTi

1.5° Pledge

Verantwoordelijke
leverancier
MVO-score in de Top 1%

Lijst leadership 2020

Voorbeeldfunctie inzake
klimaatverandering en
waterbeheer CDP (A-)

MARKANTE GEBEURTENISSEN

Overname van de portefeuille
omgekeerde
osmosemembranen van
Lanxess
Met deze operatie verwerft SUEZ
een technologie voor
omgekeerde osmose. Deze
membranen vervolledigen het
aanbod van de divisie Water
Technologies & Solutions en zal
SUEZ is staat stellen zijn klanten
in waterbehandeling nog beter
te begeleiden. Met deze
overname breidt de Groep haar
aanbod uit en verhoogt ze haar
productiecapaciteit, versterkt ze
haar groei in lijn met het
strategische plan SUEZ 2030 en
beantwoordt ze aan de
toenemende behoeften inzake
brakwatermembranen.

SUEZ ondertekende een akkoord met zijn historische
partner NWS Holdings Limited (NWS) voor de
verwerving van de minderheidsparticipaties van NWS in
alle gemeenschappelijke activiteiten van de twee
groepen in Groot-China. Met deze overnames voor een
bedrag van 693 M€ versterkt de Groep haar
aanwezigheid in Groot-China en vereenvoudigt ze de
structuur van haar activiteiten in de regio. Na afloop van
de operatie zal SUEZ 100% in handen hebben van SUEZ
NWS en Suyu.
De investeringen van SUEZ in Groot-China, met name
gedragen door een erkende partnerschapscultuur,
stelden de Groep in staat om een toonaangevende
positie te verwerven in milieudiensten dankzij haar
technologische expertise en reputatie. De Groep SUEZ
is overtuigd van de ecologische uitdagingen die GrootChina wil opnemen en zet haar innovatieve
technologieën en oplossingen volop in om haar groei in
Azië-Pacific te versnellen.
SUEZ versterkt zijn aanwezigheid in Spanje
Met de overname van de minderheidsparticipatie van 33,4% (37 M€)
van Itochu Group in Canaragua, de grootste operator van
waterdiensten op de Canarische Eilanden die een bevolking van 1,1
miljoen inwoners bedient, bezit de Groep nu 100% van het kapitaal
van Canaragua.
SUEZ versterkt zo zijn capaciteit om zijn resultaten en omzet sneller
te laten groeien, maar ook om in Spanje meer grootschalige
contracten met hogere toegevoegde waarde binnen te halen ten
gunste van al zijn stakeholders.
De Groep valoriseert op deze manier haar unieke technologische
knowhow in het beheer van diensten in de watercyclus.

En ook ...

Recordaantal inschrijvingen op
“Sharing 2021”, de 5de editie van het
werknemers-aandeelhoudersplan
van de Groep
Meer dan 15 000 werknemers
bevestigden te willen investeren in
“Sharing 2021”. Daarmee komt het
deelnamepercentage op bijna 53%,
wat ruim 60% meer is dan het
deelnamepercentage tijdens de
vorige vier edities in Frankrijk.
Het werknemersaandeelhouderschap van SUEZ stijgt
zo van 4% naar 5,6% van het kapitaal
en de positie van de werknemers als
3e aandeelhouder van de Groep
wordt versterkt.

SUEZ voor tweede jaar op rij erkend als Top Employer
SUEZ Recycling and recovery Belgium is voor het tweede jaar op rij door het
Top Employers Institute erkend als Top Employer in België. Het
recyclagebedrijf behaalde het certificaat omdat ze een innovatief HR-beleid
voert, waarin de medewerker centraal staat, en zo de best mogelijke
werkomgeving garandeert.Top Employers Institute is de wereldwijde
autoriteit op het gebied van erkenning van uitmuntendheid in het
HR-beleid. Om het certificaat te behalen dien je als organisatie aan te tonen
dat je een vooruitstrevend en innovatief HR-beleid voert.
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Strijd tegen de klimaaturgentie
Aangemoedigd door hun
ervaringen na 5 jaar
samenwerking, beslisten SUEZ
en FERMENTALG, een
belangrijke Franse speler in het
onderzoek en de bio-industriële
exploitatie van microalgen, om
een 50/50 joint venture op te
richten om de industrialisering
en commercialisering te
versnellen van oplossingen voor
het afvangen en valoriseren van
CO2 tot bioproducten. Deze
belangrijke innovatie zal de
ontwikkeling mogelijk maken van
circulaire lussen door de
productie van valoriseerbare
producten in de domeinen
biocontrole, voeding en
dierengezondheid.

SUEZ BREIDT AANWEZIGHEID IN CHINA UIT

COMMERCIËLE SUCCESSEN

STERKE COMMERCIËLE DYNAMIEK OP DE
INDUSTRIËLE MARKTEN
SUEZ kondigt aan dat het in 2020 voor meer dan
1,7 miljard euro aan contracten binnenhaalde.
Overeenkomstig het strategisch plan SUEZ 2030
prioriteert de Groep haar activiteiten met hoge
toegevoegde waarde en versterkt ze haar positie
op de industriële markten. Sinds het begin van
het jaar versnelt SUEZ de ontwikkeling van de
activiteiten op zijn prioritaire markten, met name
Energie, Farmaceutische Industrie en Chemie.
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De Groep stelt haar innovatieve technologieën en
expertise ten dienste van industriële klanten om
hen bij te staan in hun uitdagingen op het vlak van
milieu, optimalisering van hun productie,
operationele uitmuntendheid en continuïteit van
de diensten.
Energie
In het Verenigd Koninkrijk ondertekende bp met SUEZ een
R&D-protocolakkoord voor de gezamenlijke ontwikkeling
van een oplossing voor de afvang van koolstof.
In Frankrijk hernieuwde EDF zijn vertrouwen in SUEZ voor
het beheer van een transitstation en van conventioneel afval
in het departement Ardèche.
Farmaceutische industrie
In België doet Ajinomoto Bio-Pharma Services een beroep
op SUEZ voor het gedelegeerd beheer van 20 000 ton
gevaarlijk industrieel afval per jaar voor een duur van 4 jaar
en een omzet van 12 M€.
Chemie
In China hernieuwen INVISTA, wereldspeler in de productie
van chemische tussenproducten, en SUEZ hun
samenwerking met een derde overeenkomst voor een duur
van 15 jaar voor de verwerking van afval uit het
adiponitrileproject en de upgrading van zijn bestaande
productielijnen.

Oman

Panama

SUEZ haalt een contract binnen
voor ontwerp, bouw, property
management, exploitatie
en onderhoud, samen met
Petroleum Development
Oman, de grootste nationale
olie- en gasmaatschappij
van het sultanaat Oman, voor
de verwerking van 40 000
m3 proceswater per dag uit
de oliewinningsinstallaties
van Rima. Dit contract
voor een duur van 20 jaar
vertegenwoordigt een totale
omzet van 120 M€.

SUEZ behaalt een contract voor
de optimalisering van
drinkwater van de hoofdstad.
Dit contract voor technische
assistentie met een duur van 5
jaar wordt gesteund door de
Inter-Amerikaanse
Ontwikkelingsbank (IDB). Het
is bedoeld om de hoofdstad te
begeleiden naar een beter
operationeel en economisch
beheer van haar diensten en
moet leiden tot een
kwaliteitsverhoging van de
diensten aan ongeveer
2 miljoen inwoners van de
metropool Panama Stad.

Sri Lanka
SUEZ behaalt een nieuwe
contract voor het ontwerp, de
bouw en de exploitatie van de
eerste ontziltingsinstallatie van
zeewater door omgekeerde
osmose in Jaffna. De installatie
heeft een capaciteit van
24 000 m3 en wordt deels
gefinancierd door de Aziatische
Ontwikkelingsbank. Ze zal
ontworpen en gebouwd worden
in een periode van twee en een
half jaar en vervolgens
geëxploiteerd en onderhouden
worden door SUEZ gedurende
zeven jaar. De fabriek zal
drinkwater leveren aan 300 000
inwoners van de stad Jaffna en
de omliggende stedelijke en
rurale gebieden.

Égypte
SUEZ haalt samen met zijn
partner Arab Contractors het
contract binnen voor de
exploitatie en het onderhoud
van het
afvalwaterzuiveringsstation
van Gabal El Asfar in Caïro,
voor een duur van 4 jaar en een
globale omzet van 40 M€,
waarvan 28 M€ voor SUEZ. De
twee behandelingslijnen van de
installatie hebben een
capaciteit van 1 miljoen m3 per
dag en zullen het afvalwater
verwerken van ongeveer
5 miljoen inwoners van de stad
Caïro.

SUEZ VERSTERKT ZIJN AANWEZIGHEID IN CHINA EN BEGELEIDT HET LAND IN ZIJN
DUURZAME GROEI
De voorbije 8 maanden ondertekende SUEZ een reeks van 21 nieuwe contracten voor het
ontwerp, de bouw, de exploitatie en het beheer van drinkwater en de verwerking van
afvalwater in tal van Chinese steden en provincies voor een totale omzet van 266 M€. De
Groep knoopte ook een strategisch partnerschap aan met de autonome regio BinnenMongolië voor het leveren van intelligente diensten voor milieubewaking en -beheer.

GOVERNANCE

Anthony R. Coscia is Partner en lid van het Uitvoerend Comité van
Windels Marx, LLP, een van de oudste advocatenkantoren in de regio New
York. Hij is ook Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Amerikaanse
openbare spoorwegmaatschappij (Amtrak), Directeur van OceanFirst
Financial Corp. en Neighborhood Property Group, Vice-Voorzitter van de
Gateway Development Corporation en Adviseur van de Oaktree
Transportation Infrastructure Fund, L.P. Sinds 2013 is Anthony R. Coscia
ook Voorzitter van de Raad van Bestuur van SUEZ North America. Hij is Phi
Beta Kappa gediplomeerde van de Georgetown University School of
Foreign Service waar hij zijn licentie in de wetenschappen en zijn
doctoraat in de rechten van de Rutgers University School of Law behaalde.
Bertrand Meunier is sinds november 2019 Voorzitter van Atos. Hij zetelt
sinds 2008 in de Raad van Bestuur van de internationale leider in beveiligde
en koolstofvrije digitale technologieën voor bedrijven. Bertrand Meunier
heeft de Frans-Britse nationaliteit en kan terugblikken op een lange
loopbaan in kapitaalinvestering. Hij begon zijn loopbaan bij Paribas Affaires
Industrielles, waar hij gedurende bijna 30 jaar verschillende functies
vervulde. Hij was er tien jaar lang verantwoordelijk voor de investeringen
in de sector van de informatietechnologie. Vervolgens richtte hij het fonds
M&M Capital en later trad hij toe tot CVC Capital Partners in Londen. Hij
studeerde af aan de école Polytechnique.
Philippe Petitcolin was tot voor kort Algemeen Directeur van Safran,
een internationale technologiegroep die actief is in de luchtvaart,
defensie en ruimtevaart. Hij is ook niet-uitvoerend bestuurder van
EDF, waar hij lid is van het strategisch comité, en van Pernod Ricard,
waar hij lid is van het bezoldigingscomité. Hij begon zijn loopbaan
in 1978 en ging in 2001 aan de slag bij Safran. In april 2015 werd
hij benoemd tot bestuurder en algemeen directeur van Safran. Hij
behaalde een diploma in de wiskunde aan de Universiteit van Nancy
en een handelsdiploma aan het Centre de Perfectionnement aux
Affaires (CPA).
Jacques Richier is sinds 2010 Voorzitter-Algemeen Directeur van
Allianz France nadat hij had ingestaan voor de integratie van AGF.
Voordien stond hij aan het hoofd van Swiss Life France, na een
lange loopbaan bij mutualiteitsverzekeraar AZUR, waar hij diverse
verantwoordelijkheden vervulde in het domein van de informatica en
de beheersystemen, alvorens algemeen directeur en later voorzitteralgemeen directeur te worden. Jacques Richier studeerde af als
ingenieur aan het Institut national des Sciences appliquées (INSA) van
Lyon, behaalde een MBA aan de HEC en een DEA in materiaalfysica.
Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker aan Berkeley en stapte later
over naar de oliesector.

De volledige samenstelling van de Raad van Bestuur vindt u op
SUEZ.COM – Rubriek Onze Groep > Governance
>➢Raad van Bestuur

De benoeming van de
vier nieuwe bestuurders
zal ter goedkeuring
worden voorgelegd aan
de volgende Algemene
Vergadering van SUEZ
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VERSTERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
MET DE COÖPTATIE VAN
VIER NIEUWE BESTUURDERS

LOGBOEK

SUEZ, laureaat van de Trofeeën 2020 voor de
Beste Aandeelhoudersrelaties

2020
TROPHÉES
D’OR
des Meilleures
Relations Actionnaires
du CAC 40
et du SBF 120

Op de 7de editie van de “Trofeeën voor de Beste
Aandeelhoudersrelaties” die door Le Revenu worden
uitgereikt, viel SUEZ opnieuw in de prijzen en behaalde het
de Gouden Trofee voor de Beste Aandeelhoudersrelaties
van de SBF 120. Deze trofee voegt zich bij de talrijke
onderscheidingen die door Le Revenu de voorbije 7 jaar aan
de Groep werden toegekend.

Evolutie op 18/03/2021
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Euro STOXX Utilities

Totaal rendement voor de
aandeelhouder sinds de beursgang
in juli 2008, voor 100 euro belegd in
SUEZ-aandelen, herbelegde
dividenden, exclusief bankkosten en
fiscaliteit.

+92 SUEZ (SEV)
+ 94% CAC 40
+17% Euro Stoxx Utilities
%
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Gegevens tot 18/03/2021
Koersevolutie, basis 100 op 22/07/2008
tegen een koers van 14€
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De “Total Shareholder Return” (TSR) of
het totaal rendement voor de
aandeelhouder is een maatstaf voor het
globale rendement van uw belegging in
aandelen in de loop van de tijd. Het omvat
zowel de waardering van het aandeel als
de in de vorm van herbelegde dividenden
ontvangen inkomsten.

De Aandeelhoudersclub
Bezoek onze vestigingen, wissel van
gedachten met onze experts en ontvang
onze aandeelhouderspublicaties. Gratis
lidmaatschap voor de aandeelhouders
met minimum 25 aandelen.

Contact Aandeelhoudersclub:

www.club.suez.com/nl
aandeelhoudersclub@suez.com

Uitgegeven door: Directie Aandeelhoudersrelaties. Meer informatie vindt u op de website https://www.suez.com/en/finance/
individual-shareholders, contacteer ons per e-mail op aandeelhoudersclub@suez.com of op het gratis nummer: 0 800 207 207.
Oproepen vanuit België: +33 1 71 29 81 79 of schrijf naar SUEZ, Direction des Relations Actionnaires, Tour CB 21 - 16 place de l’Iris,
FR-92040 Paris La Défense cedex.
Fotocredits: SUEZ / Getty Images / Adobe Stock / Denis Félix / William Daniels / Bruno Derozier
Grafisch concept: C. Chambonniere et C. Michot. Imprimerie de l’Etoile - Tourouvre

AANDEELHOUDERSBRIEF SUEZ — Maart 2021 —

SEV

Ju

9
l-0
Ju

Ju

l-0

8

20

