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Beste aandeelhouders 
De strikte uitvoering van het strategische plan SUEZ 2030 vertaalt 
zich in resultaten voor het derde kwartaal die boven onze initiële 
verwachtingen uitkomen, zowel wat de organische omzetgroei als 
wat de rentabiliteit betreft. Dit betekent dat we de omzet- en EBIT-
doelstellingen voor het tweede halfjaar kunnen bevestigen.

De uitrol van SUEZ 2030 is in alle opzichten een succes: ons 
prestatieplan verhoogt onze rentabiliteit en onze cashgeneratie, 
waardoor onze schuld afneemt; het activarotatieprogramma vordert 
snel en geeft ons armslag om te investeren in onze groei; tot slot en 
vooral boekten onze commerciële teams talrijke successen met 
innovatieve oplossingen ten dienste van onze klanten. Bovendien 
versterkten we de Raad van Bestuur met de komst van twee nieuwe 
onafhankelijke bestuurders die beschikken over een uitzonderlijke 
internationale ervaring op het vlak van financiële investeringen, 
technologieën en risicobeheersing. Deze nieuwe competenties 
zullen ongetwijfeld bijdragen tot het behartigen van de belangen van 
de onderneming en haar aandeelhouders. 

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin de waarde van SUEZ te laten 
groeien voor al onze stakeholders. In dat opzicht is onze 
belangrijkste doelstelling de verdere ontplooiing van deze strategie, 
wat de Groep in staat zal stellen om het komende decennium nieuwe 
opportuniteiten aan te grijpen en tegelijk nu reeds tastbare 
resultaten te verwezenlijken en waarde te creëren voor al onze 
aandeelhouders – zoals blijkt uit onze resultaten tijdens het 3de 
kwartaal. 

Bertrand Camus, 
Directeur-Generaal

DE RESULTATEN VAN HET 3DE KWARTAAL 2020 
overtreffen de verwachtingen. Dankzij de 
organische groei van +0,4% tijdens het 3de  kwartaal, 
met name getrokken door het segment 
Environmental Tech & Solutions, bedraagt de omzet 
4 396 m€ tijdens het 3de kwartaal en 12 562 m€ 
sinds het jaarbegin. De EBIT komt uit op 336  m€  
tijdens het 3de kwartaal en op  413  m€  sinds het 
jaarbegin. 

DE OMZETDOELSTELLING en de beoogde EBIT 
worden bevestigd(1): voor het 2de halfjaar wordt een 
organische omzetdaling van -4% à -2% verwacht 
ten opzichte van 2019. De EBIT voor het 2de halfjaar 
wordt geraamd op 600 à 650 m€.

DE NETTO SCHULD bedraagt 10 291 m€ en daalt 
fors ten opzichte van 30 september 2019 en juni 
2020.

DE COMMERCIËLE DYNAMIEK blijft intact
met verschillende nieuwe contracten in Azië en in 
de Verenigde Staten, die uitzicht bieden op nieuwe 
opportuniteiten.

RESULTATEN VAN HET 3DE KWARTAAL  

De strikte uitvoering van het 
plan SUEZ 2030 vertaalt zich in 
solide resultaten voor het 3de 
kwartaal. Omzet- en EBIT-
doelstellingen voor het 2de 
halfjaar worden bevestigd.

(1) De belangrijkste 
hypothesen waarop onze 
prognoses voor het 2de 
halfjaar 2020 gebaseerd 
zijn: constante 
wisselkoersen en 
grondstoffenprijzen en het 
uitblijven van een nieuwe 
algemene lockdown op 
regionale schaal.

editoriaal

RESULTATEN

25 februari 2021: 
Bekendmaking van de 
jaarresultaten 2020
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KERNCIJFERS VOOR HET 3DE KWARTAAL EN DE EERSTE 9 MAANDEN

DE RAAD VAN BESTUUR WORDT VERSTERKT MET 
DE KOMST VAN TWEE NIEUWE BESTUURDERS

Tijdens zijn vergadering van 27 oktober 2020 en op 
aanbeveling van het Comité Benoemingen, 
Vergoedingen en Governance, coöpteerde de Raad van 
Bestuur bij eenparigheid van stemmen de heer 
Bertrand Meunier, Voorzitter van Atos, en de heer 
Jacques Richier, CEO van Allianz France, als 
bestuurders. Beiden hebben de hoedanigheid van 
onafhankelijk bestuurder.

Deze coöptaties volgen op de eerdere ontslagen van 
de heren Francesco Caltagirone en Isidro Fainé Casas. 
De heer Francesco Caltagirone verlaat de Raad van 
Bestuur naar aanleiding van de terugtrekking uit het 
kapitaal van de Groep Caltagirone aan het einde van 
de periode van niet-overdraagbaarheid van hun 
deelneming. De heer Isidro Fainé Casas verlaat de 
Raad om persoonlijke redenen. Criteria Caixa, S.A.U., 
dat 5,9% in het kapitaal van SUEZ behoudt, bevestigde 
zijn steun aan het plan Shaping SUEZ 2030.

Daarnaast beslisten Judith Hartmann en Franck 
Bruel, bestuurders van ENGIE, om ontslag te nemen 
uit de Raad van SUEZ naar aanleiding van de 
overdracht door ENGIE van 29,9% van het kapitaal van  
SUEZ.

(2) Buiten bestuurders die de werknemers en de 
werknemers-aandeelhouders vertegenwoordigen

Wat de EBITDA en de EBIT betreft, wordt 
eraan herinnerd dat de Groep respectieve-
lijk -61 m€ en -281 m€ geraamde kosten 
en voorzieningen boekte in het licht van de 
conjunctuur tijdens het eerste halfjaar, 
inclusief als gevolg van de pandemie. Deze 
zijn voornamelijk toe te schrijven aan de 
meerkosten om de activiteit te bestendigen 
tijdens de pandemie, aan de risico’s van 
bedrijfsonderbrekingen, onder meer in de 
bouw, en de mogelijke impact van de 
gestegen risico’s op wanbetalingen. 

RESULTATEN

3

mE
3de kwartaal 

2019
3de kwartaal 

2020 Bruto variatie Organische 
variatie

Variatie bij constante 
wisselkoersen

Omzet 4 471 4 396 -1,7% +0,4% +0,4%

EBITDA 809 795 -1,8% +0,9% +0,6%

EBITDA / Omzet 18,1% 18,1%    

EBIT 371 336 -9,4% -6,0% -6,6%

EBIT / Omzet 8,3% 7,7%   

mE 30 sept. 2019 30 sept.  2020 Bruto variatie

Netto schuld 10 600 10 291 -2,9%

Netto schuld /
EBITDA 3,4 x 3,6 x +0,2 x

mE
9 maanden 

2019
9 maanden 

2020 Bruto variatie Organische 
variatie

Variatie bij constante 
wisselkoersen

Omzet 13 127 12 562 -4,3% -2,9% -3,0%

EBITDA 2 330 1 991 -14,6% -11,7% -12,1%

EBITDA / Omzet 17,8% 15,8%    

EBIT 1 016 413 -59,4% -54,7% -55,5%

EBIT / Omzet 7,7% 3,3%   

vrouwen in de Raad van 
Bestuur van SUEZ

%60

Na deze wijzigingen bestaat de Raad van Bestuur van 
SUEZ uit:

• 80% onafhankelijke bestuurders(2)

• 60% vrouwen(2)

• 4 bestuurders met een buitenlandse nationaliteit.
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ACTIVAROTATIEPLAN 
MET DE BEDOELING ONZE 
ACTIVITEITENPORTEFEUILLE IN LIJN TE 
BRENGEN MET DE STRATEGIE SUEZ 2030 
EN DE ONTWIKKELING VAN ACTIVITEITEN 
MET HOGE TOEGEVOEGDE WAARDE.
16 SEPTEMBER 2020
SUEZ en PreZero ondertekenen een protocolakkoord voor 
een strategisch partnerschap en starten exclusieve 
onderhandelingen op over de verkoop van de activiteiten 
Recyclage en Valorisatie van SUEZ – exclusief de activiteiten 
recyclage van kunststoffen en de verwerking van gevaarlijk 
afval – in 4 landen van continentaal Europa: Nederland, 
Luxemburg, Duitsland en Polen. De geplande transactie 
waardeert de overgedragen activiteiten op 1 100 m€ 
(Ondernemingswaarde)(2).

11 SEPTEMBER 2020
Via haar dochteronderneming Aguas Andinas SA sloot SUEZ 
een overeenkomst met Algonquin Power & Utilities Corp 
(APUC) voor de verkoop van de deelneming van 53,51% in 
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL) 
in het kader van een openbaar overnamebod voor een totale 
ondernemingswaarde van ongeveer 295 miljoen USD.
ESSAL levert diensten voor de productie en de distributie 
van drinkwater, alsook de inzameling en behandeling van 
afvalwater. Met 33 concessies bedient ESSAL momenteel 
meer dan 224 000 huishoudens en 10 000 bedrijven in Chili.

2 SEPTEMBER 2020
SUEZ sloot een akkoord met AMP Capital, UniSuper en 
Macquarie Prism voor de verkoop van 4,8% van zijn 
deelneming in AquaSure, de publiek-private partner die 
instaat voor de exploitatie van de ontziltingsfabriek van de 
Staat Victoria in Australië, voor een bedrag van 76 miljoen 
AUD. Ingevolge deze operatie bedraagt de deelneming van 
SUEZ in AquaSure 6,9%. De Groep zal zich blijven toeleggen 
op de levering van diensten voor waterbehandeling en 
-bevoorrading aan de bevolking en de industrie in Australië.

18 AUGUSTUS 2020
SUEZ kondigt een exclusiviteitsovereenkomst aan met 
Veolia voor de verkoop van de Franse dochter OSIS, 
multispecialist in saneringsdiensten. Deze operatie is de 
eerste belangrijke aankondiging in het kader van het 
activarotatieprogramma van SUEZ, dat erop gericht is onze 
activiteitenportefeuille in lijn te brengen met de strategie 
SUEZ 2030 en de Groep opnieuw te oriënteren naar 
activiteiten met hoge toegevoegde waarde. Op het moment 
van de overeenkomst zal de overgedragen onderneming een 
waarde vertegenwoordigen van 298 m€, wat overeenstemt 
met ongeveer 13 maal de gecorrigeerde EBITDA pro forma 
van 2019.

RESULTATEN

30 NOVEMBER 2020 
SUEZ voltooit de verkoop van zijn 
activiteiten Recyclage en Valorisatie in 
Zweden aan PreZero, de milieutak van de 
Groep Schwarz. Het akkoord legt de 
basis voor een solide toekomst voor de 
activiteiten van PreZero, een sterk 
groeiende divisie en een pionier in het 
beheer van recycleerbaar afval. De 
verkoop werd afgerond voor een 
ondernemingswaarde geraamd op 
3 700 miljoen SEK(1) of ongeveer 
357 m€(1).
Met deze transactie wordt de eerste 
golf van overdrachten sneller dan 
initieel voorzien afgerond voor een 
totaal bedrag van ongeveer 
2,3 miljard €(2) op dit moment.
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(1) Exclusief impact van IFRS 16: 300 miljoen SEK 
(ongeveer 28 m€) op de ondernemingswaarde (schuld) en 
73 miljoen SEK (ongeveer 7 m€) in EBITDA
(2) Incl. IFRS 16



A
A

N
D

EE
LH

O
U

D
ER

SB
R

IE
F 

SU
EZ

 —
 D

ec
em

be
r 

20
20

 —

5

INNOVATIE

CIRCULARCHAIN 
DE BLOCKCHAIN VAN DE CIRCULAIRE 
ECONOMIE, BEGELEIDT DE 
LANDBOUWTRANSITIE, HOEKSTEEN 
VAN EEN DUURZAME VOEDING

versterkt het principe dat afval een hernieuwbare 
hulpbron is en bevestigt zo de valorisatie voor de 
landbouw van slib uit zuiveringsstations. Dit slib is rijk 
aan stikstof, fosfor en organisch materiaal en kan de 
plaats innemen van synthetische of via mijnontginning 
geproduceerde meststoffen.

DE RECENTE VANKRACHTWORDING 
VAN DE WET CIRCULAIRE ECONOMIE 
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De blockchain en SludgeAdvanced® zijn 
een stap voorwaarts in de baanbrekende 
strategie van SUEZ voor het beheer van 
organisch afval en digitalisering. In 2017 
lanceerde de Groep Organix®, de eerste 
digitale marktplaats in Frankrijk die 
producenten van biologisch afval in contact 
brengt met biogasproducenten om afval 
in energie om te zetten. In 2019 passeerde 
64 000 ton biologisch afval op het platform.

CIRCULARCHAIN
DE BLOCKCHAIN VAN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE

INZAMELING VAN 
DE GEGEVENS

Analyseresultaten van het 
slib en de bodem
Opvolging van het trans-
port en de verspreiding
Opvolging van de pro-
ductie en de behandeling 
van slib

1

BEVEILIGING VAN 
DE GEGEVENS

Perfecte traceerbaarheid 
Betrouwbare informatie 
dankzij de uitwisseling 
binnen het ecosysteem

2

TERUGSTROMING 
VAN DE GEGEVENS

Sludgeadvanced®, de 
digitale portal van de 
organische valorisatie

3

Tegen 2050 zal de landbouw 2 miljard bijkomende monden 
moeten voeden, terwijl steeds strengere beperkingen op de 
toekomst wegen. De landbouw zal beter moeten produceren 
met minder chemische of fossiele hulpbronnen (pesticiden, 
meststoffen, fytosanitaire middelen…) en zal zich dus moeten 
heruitvinden, a fortiori in de huidige periode van 
gezondheidscrisis. Met als ambitie de uitgelezen partner te 
zijn van gemeenten, bedrijven en landbouwers en om samen te 
werken aan de instandhouding van fundamentele elementen 
als water, lucht en aarde, wil SUEZ vooruitlopen op de 
regelgevende context met de lancering van CircularChain, de 
blockchain van de circulaire economie. 

CircularChain is gebaseerd op een beveiligde opslag en 
overdracht van informatie en registreert in de waterketen alle 
transacties die het slib uit zuiveringsstations doorloopt, van de 
productie tot de terugkeer naar de bodem. De technologie 
garandeert een volledige transparantie van de keten. De 
ergonomische en geavanceerde interface van de 
SludgeAdvanced® portal van SUEZ laat de informatie 
doorstromen naar de verschillende actoren. 

Dankzij de digitalisering van de exploitatiegegevens 
superviseert de producent van slib autonoom het 
valorisatieproces en realiseert hij een dynamische opvolging 
van zijn filières. Parallel beschikken de landbouwers over een 
instrument voor de sturing van hun hulpbronnen, wat voor hen 
de kwaliteit van het verspreide slib garandeert. Met 
CircularChain wordt de betrouwbaarheid van de aangeleverde 
informatie verzekerd door een uitwisseling binnen het 
ecosysteem(1). Dit instrument verzekert een perfecte 
traceerbaarheid en versterkt het vertrouwen tussen de 
actoren van de filière.

In Frankrijk worden dankzij de valorisatie van slib uit 
afvalwaterbehandeling de productie van 6 000 ton synthetische 
stikstof en de mijnontginning van 8 000 ton fosfor vermeden. 
De valorisatie van slib is een echte virtueuze cirkel. Het 
ondersteunt de landbouw en beperkt het transport en de prijs 
van water. Deze terugkeer naar de bodem vermindert de 
koolstofafdruk van de behandeling van water en bij uitbreiding 
van de landbouw en bestrijdt de organische verarming van de 
bodem. 

(1) Bestaande uit SUEZ, gemeenten of industriële 
slibproducenten, landbouwers, laboratoria, vervoerders, 
agrarische loonbedrijven, overheidsinstellingen, 
watermaatschappijen en eventuele behandelingssites.
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BEHANDELING VAN 
GEVAARLIJK AFVAL

CHINA

COMMERCIËLE SUCCESSEN

SUEZ(1) sloot een akkoord met de 
Stad Huaibei(2) in de provincie Anhui 
voor de bouw en exploitatie van een 
behandelingsfabriek van gevaarlijk 
industrieel afval.

SUEZ behaalde talrijke contracten 
voor het ontwerp en de engineering 
van installaties en de levering van 
uitrustingen en diensten voor een totale 
omzet van ongeveer 92 m€ met het oog 
op de behandeling van gemeentelijk en 
industrieel afvalwater.

(1) Via SUEZ NWS
(2) Huaibei City Construction Investment Holding Group Co., Ltd.
(3) Huaibei SUEZ Environmental Services Co., Ltd. is een 70/30 joint venture tussen SUEZ 
NWS en Huaibei City Construction Investment Holding Group Co., Ltd.

Dit project omvat oplossingen voor de lokale circulaire 
economie en garandeert een efficiënte verwerking van 
industriële afvalstromen. Tegelijk beschermt het het 
leefmilieu en moedigt het economische en 
maatschappelijke ontwikkeling aan. Het contract 
vertegenwoordigt een gecumuleerde omzet van 
ongeveer 700 m€ over een duur van 30 jaar. De 
ingebruikname van de fabriek is gepland tegen eind 
2021.

Als antwoord op de toenemende vraag en de complexiteit 
van de verwerking van gevaarlijk afval, plannen de Stad 
Huaibei en de omliggende regio de bouw van lokale 
installaties voor een gecentraliseerd beheer van deze 
afvalstromen. SUEZ richtte samen met zijn partner een 
joint venture(3) op die zal instaan voor de investering, de 
bouw en de exploitatie van de eerste geïntegreerde 
fabriek voor de verwerking van gevaarlijk industrieel 
afval ten behoeve van de bedrijven in de regio. Binnen het 
industrieel complex “New Coal Chemical Synthetic 
Material” zal de installatie bestaan uit een 
behandelings- en energetische valorisatie-eenheid met 
een jaarcapaciteit van 30 000 ton en een opslagcentrum 
met een vergelijkbare capaciteit. Alle installaties zullen 
voldoen aan de strengste reglementeringen. 

Dankzij het systeem voor energetische valorisatie zal 
85 000 ton stoom per jaar kunnen geproduceerd worden 
voor gebruik door de industriële klanten in de regio en 
wordt de uitstoot van broeikasgassen beperkt. Het 
gevaarlijk afval dat energetisch gevaloriseerd kan 
worden, zal vooraf toekomen in het opslagcentrum.

GEMEENTELIJK EN 
INDUSTRIEEL AFVALWATER

CHINA EN DE FILIPIJNEN

Contract voor de behandeling van 
afvalwater in Manila en de 
omliggende regio
Groot-Manila heeft een bevolking van meer 
dan 13 miljoen inwoners en de autoriteiten 
legden zichzelf de ambitieuze doelstelling op 
om de toegang tot saneringsdiensten en de 
behandeling van afvalwater op te voeren en zo 
de strijd aan te binden met 
gezondheidsproblemen en watervervuiling. 
SUEZ werd geselecteerd voor het ontwerp, de 
bouw, de exploitatie en het onderhoud van het 
afvalwaterzuiveringsstation van Aglipay in de 
stad Mandaluyong. Met een dagelijkse 
capaciteit van 60 000 m3 wordt dit de grootste 
fabriek van het land. 
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COMMERCIËLE SUCCESSEN

(1) Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
(2) CZV: Chemisch zuurstofverbruik

(3) Shenghong Petrochemical Group Co., Ltd., dochter van de Shenghong Group
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SUEZ IN AZIË 
Dankzij de goed verankerde aanwezigheid sinds 60 jaar in 
Zuidoost-Azië en meer dan 40 jaar in Groot-China is SUEZ de 
uitgelezen partner om de overheden en industriële klanten bij te 
staan in de ontwikkeling van oplossingen voor water- en 
afvalbeheer die steden en bedrijven in staat stellen het beheer 
van hun hulpbronnen te optimaliseren en hun ecologische en 
economische prestaties op te voeren. 

Samen met meer dan 9 000 medewerkers en 70 joint ventures 
met lokale partners bouwde de Groep al meer dan 600 water- en 
afvalwaterbehandelingsfabrieken en meer dan 32 miljoen 
personen maken gebruik van haar diensten op het vlak van 
watervoorziening en afvalverwerking.  

Vandaag wordt SUEZ erkend als een van de meest 
toonaangevende ondernemingen in dit deel van de wereld en als 
een referentie inzake dienstverlening, een onbetwiste leider in 
het domein van de ecologische industrie. De Groep beheert het 
eerste PPP-contract van China in de watersector in Macao, een 
van de grootste behandelingsinstallaties van gevaarlijk afval 
van Azië in Shanghai, alsook een fabriek voor de recyclage van 
kunststoffen in Thailand. De Groep is ook koploper in de sector 
van afvalbeheer in Hongkong en levert milieudiensten aan 
20 industriezones.

Talrijke projecten in China: uitrustingen voor 
de behandeling van afvalwater en diensten 
voor twee chemische parken en levering van 
uitrustingen en technische diensten voor de 
behandeling van afvalwater aan gemeenten 
en bedrijven.

In de Chinese provincie Shandong waar het 
industriepark Wanhua Yantai zich bevindt, zal 
SUEZ instaan voor de levering aan Wanhua 
Group(1), een van de 50 grootste 
chemiebedrijven ter wereld, van geïntegreerde 
eenheden voor afvalwaterbehandeling samen 
met een geheel van processen voor de tertiaire 
behandeling van geconcentreerd afvalwater. 
Deze processen zijn het resultaat van een 
baanbrekende innovatie en zullen het bedrijf in 
staat stellen de uitstootgassen van de 
geaereerde bioreactor te hergebruiken. 

Op de industriële en petrochemische site van 
Lianyungang zal SUEZ een volledige oplossing 
leveren voor waterbehandeling, samen met 
uitrustingen en technische diensten aan de 
Shenghong Group(3), een in Fortune 500 
opgenomen onderneming. Het project is een 
toepassing van het concept “geïntegreerd 
zuiveringsstation” van SUEZ, waardoor de 
raffinageprocessen en de productie van 
chemische producten zullen voldoen aan de 
strengste uitstootnormen voor de behandeling 
van afvalwater in het kader van openbare 
werken. 
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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 / The Explorers / Getty Images / iStock / Denis Félix / Valentin Pacault / Bruno Derozier
Grafisch concept: Angie & C. Michot. Imprimerie de l’Etoile - Tourouvre
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Evolutie op 30/09/2020

Euro STOXX Utilities
Gegevens tot 30/09/2020
Koersevolutie, basis 100 op 22/07/2008 
tegen een koers van 14 

CAC 40SEV

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.

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

+70%  SUEZ (SEV)

+53%   CAC 40

+10%
   Euro Stoxx Utilities

LOGBOEK

Agenda
25 februari
bekendmaking van de jaarresultaten 2020
(Onder voorbehoud van wijzigingen)


