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Beste aandeelhouders,
SUEZ realiseert tijdens het eerste halfjaar een 
solide operationele prestatie, met een organische 
groei van onze omzet en onze EBIT in lijn met onze 
verwachtingen. Wij bevestigen de voor het boekjaar 
2019 vastgelegde doelstellingen.
Tijdens dit halfjaar illustreert de commerciële 
dynamiek onze prioriteiten: internationale 
ontwikkeling, consolidatie van onze posities in 
Europa, groei bij onze industriële klanten en 
opgevoerde innovatie-inspanningen in activiteiten 
met hoge toegevoegde waarde. SUEZ kreeg het 
afvalbeheercontract van Manchester toegewezen, 
opende het modernste sorteercentrum van Europa 
in Duitsland en begon met de bouw van een fabriek 
voor de recycling van plastics in Thailand. De Groep 
verwierf een meerderheidsbelang in het Saoedische 
EDCO, specialist in gevaarlijk afval. 
Tot slot versterken we onze innovatieslagkracht met 
de overname in China van de laboratoria van ALS, een 
marktleider in analyse, controle en certificering. Mijn 
ambitie bestaat erin SUEZ te laten uitgroeien tot de 
wereldleider in milieuservices voor een duurzamere 
planeet. Onze vakgebieden en expertises staan 
centraal in de uitdagingen van onze tijd en in het 
bijzonder op het vlak van duurzame ontwikkeling 
en klimaatverandering. Met de steun van de Raad 
van Bestuur maken we vordering in de strategische 
review in het kader van SUEZ 2030. De strategische 
herpositionering naar aanleiding van deze review 
wordt voorgesteld tegen 30 oktober. Door alle talenten 
van de Groep te mobiliseren, ben ik vastberaden om 
ons selectief groeiprofiel te verbeteren en zo waarde 
te creëren voor alle stakeholders.

Bertrand Camus
Directeur-generaal

” Solide 
prestatie, 
doelstellingen 
2019 bevestigd ”

8 656 M€
Omzet
+3,5% (*) 

645 M€
EBIT
+4,8% (*)

212 M€
Nettoresultaat, aandeel Groep
+135% (**)

(*) organische groei
(**) +14% buiten one-off elementen
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zie pagina 2
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Solide prestatie, doelstellingen 
2019 bevestigd 

SUEZ realiseert tijdens het 1ste 
halfjaar een omzet van 8 656 
miljoen euro (een organische 
groei van +3,5%), met een positieve 
bijdrage van elk van de 4 divisies van 
de Groep (+1,3% voor Water Europa, 
+4,4% voor Recycling et Hergebruik 
Europa, +6,5% voor International, 
+4,8% voor Water Technologies & 
Solutions).

De EBIT eind juni bedraagt 645 
miljoen euro en vertoont een 
organische groei van 4,8%. Alle 
divisies dragen positief bij tot deze 
organische groei. 
Het nettoresultaat, aandeel van 
de Groep bedraagt 212 miljoen 
euro, tegenover 90 miljoen euro 
op 30 juni 2018. Buiten de one-off 
elementen (boekhoudnorm IFRS 
16, waardevermindering van activa, 
meerwaarden uit verkopen, oplossing 
voor het geschil Argentinië) vertoont 
het een stijging van +14%. Er werd 
een nettowinst van 145 miljoen 
euro geboekt naar aanleiding van 
de oplossing van de arbitrage met 
Argentinië rond het contract met het 
stadsbestuur van Buenos Aires. 
De netto financiële schuld bedraagt 
10,6 miljard euro. Ze houdt rekening 
met een impact van +1 373 miljoen 
euro van de toepassing van de 
IFRS 16 norm op 1 januari 2019. 
Bij ongewijzigde boekhoudnormen 
daalt de nettoschuld met 87 miljoen 
euro op een jaar en de schuldratio 
(netto financiële schuld/EBITDA) 
komt uit op 3,3x, dit is 0,2 punt onder 
het niveau van 3,5x van 30 juni 2018. 
Deze halfjaarresultaten laten SUEZ 
toe om de doelstellingen voor het 
volledige jaar te bevestigen. 

doelstellingen 2019

Volgehouden groei en sterk verbeterde resultaten (1)

•  Organische omzetgroei +2 tot 3%
• Organische EBIT-groei van +4 tot 5% 
• Groei van de vrije cashflow van ongeveer +7tot 8%

•  Nettoschuld/EBITDA in de buurt van 3x in 2019 (2) en wil om deze ratio 
verder te laten dalen in 2020

Voortzetting van een aantrekkelijk 
dividendbeleid

•  Dividend van 0,65 € per 
aandeel voor het boekjaar 
2019 (3)

financiële indicatoren (in M€)

 1ste halfjaar 
2018

1ste halfjaar 
2019

totale 
groei

organische 
groei

Omzet   8 351 8 656 +3,7% +3,5%

EBITDA   1 323 1 521 +15,0% +2,4%

EBIT   607   645 +6,2% +4,8%

Nettoresultaat 
aandeel van de Groep   90  212 X 2,3 (1)

Vrije cashflow   238 292 +22,7%

Netto-investeringen   691    248 (2)

Nettoschuld  9 323 10 614

Nettoschuld / EBITDA 3,5x 3,3x (3)

(1) +14% buiten one-off elementen. 
(2) Houdt rekening met 510 M€ uit de overdracht van de participatie van 20% in de gereguleerde wateractiviteiten 
in de Verenigde Staten.
(3) Bij ongewijzigde boekhoudnomen – pro memori, -0,2% buiten toepassing van de boekhoudnorm IFRS 16.

(1) In de hypothese van verkochte watervolumes in lijn met de historische tendensen, een stijging van +1,5% van 
behandelde afvalvolumes en stabiele grondstoffenprijzen in vergelijking met 31/12.2018.
(2) Buiten impact van de toepassing van IFRS 16.
(3) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering in mei 2020.
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MARKANTE FEITEN

E-Wood: Indaver en SUEZ kondigen de bouw 
aan van een eenheid voor energetische 
valorisatie van niet-recyclebaar 
houtafval in België

De fabriek zal ingeplant worden op 
de site van Indaver in de industriële 
Waaslandhaven. Ze zal gebruik maken 
van de bestaande infrastructuren 
voor energieproductie die worden 
uitgebaat door de twee partners, 
waaronder 3 turbines met een totale 
productiecapaciteit van 85 MW en een 
industrieel hogedruk stoomnet met 
een productiecapaciteit van 160 MW.

De jaarlijkse verwerkingscapaciteit 
van E-Wood zal 180 000 ton niet-
recyclebaar houtafval bedragen 
(behandeld hout of hout in 
ontbinding, houtachtige vezels 
uit compostering, …). De aanvoer 
zal afkomstig zijn uit België en de 
buurlanden (Nederland, Duitsland en 
Frankrijk).

De installatie zal 20 MW aan elektriciteit 
produceren en de reststoom zal 
geïnjecteerd kunnen worden in het 
industrieel net “ECLUSE” van de 
Antwerpse haven. 

Dit project zal in deze 
activiteitenzone nieuwe economische 
ontwikkelingskansen bieden. Voor de 
lokale bedrijven en industrieën betekent 
het een beschikbare, betrouwbare en 
duurzame energiebron. Het zal ook 
hun ecologische voetafdruk verkleinen 
en bijdragen tot de Europese 
doelstellingen inzake hernieuwbare 
energie(1).

De aanvraagprocedure van de 
vergunning voor deze installatie is 
lopende. De fabriek zal in 2021 in 
gebruik worden genomen.

Indaver en SUEZ bereiden de bouw voor van een 
verwerkingsinstallatie van niet-recyclebaar houtafval in Doel 
nabij Antwerpen. De fabriek wordt “E-Wood” gedoopt en zal dit 
restafval verwerken tot hernieuwbare energie. Ze zal bijdragen 
tot de ontwikkeling van de activiteitenzone en sluit aan bij de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van het Vlaams Gewest.

Dit project draagt bij tot de ontwikkeling van de Antwerpse haven en 
zal de bedrijven toegang bieden tot een lokale, economisch rendabele 
energiebron met een lage koolstofemissie. Met E-Wood versterkt 
de Groep haar capaciteit voor afvalvalorisatie en bevestigt ze haar 
sleutelrol in de productie van gerecupereerde energie.

(1) Het Europese Energie- en Klimaatpakket legt ambitieuze doelstellingen vast, met name een verhoging 
van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto eindgebruik (20% in 2020 en 30% in 2030).
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AANDEELHOUDERS  — Logboek

SUEZ aanwezig in Gent op het congres “Dag 
van de Tips” van de VFB
«  Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers »

www.suez.com

Kom ons op zaterdag 28 september 2019 
bezoeken op onze stand tijdens het VFB-congres:

ICC Ghent, Van Rysselberghedreef 2
9000 Gent - België

Inschrijven bij de VFB: 
www.vfb.be/vfb/Congres/96507

Afspraak om 9.30u voor een uiteenzetting over 
de strategie van SUEZ door:

Christine Levêque, 
Director Business 
Innovation

Werner Annaert, 
Director Material 
Resources Management

•  30 oktober 2019: publicatie van de 
resultaten eind september 2019

•  12 mei 2020: Algemene Vergadering 
(Salle Pleyel – Paris 8e)

FINANCIËLE AGENDA

Sinds de beursgang in 
juli 2008 presteert het 
SUEZ-aandeel boven de 
sectorale index DJ Euro 
Stoxx Utilities. 
Over de periode 
bedraagt het rendement 
met dividenden 
herbelegd in aandelen 
+32%.

+32%
SUEZ (SEV)

+74%
CAC 40

-1%
DJ Euro Stoxx Utilities

     SEV        CAC 40        Euro STOXX Utilities

Gegevens per 30/06/2019 - Evolutie van de koersen, basis 100 op 22/07/2008 tegen een notering van 14€
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Vlaamse Federatie van Beleggers

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


