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Profiel
Imerys verzamelt, bewerkt, ontwikkelt  
en combineert een uniek gamma mineralen 
om de producten en productieprocessen 
van zijn klanten essentiële kenmerken te 
verschaffen. Deze specialiteiten worden 
voor heel wat toepassingen gebruikt en 
worden steeds gangbaarder op groeiende 
markten.

Resultaten in 2017
In 2017 verbeterden de resultaten van de groep 
aanzienlijk en werd een robuuste cashflow 
gegenereerd. Imerys heeft zijn groeidoelstelling 
voor het courant nettoresultaat ruimschoots 
overtroffen.

2017 was een belangrijk jaar in de uitrol van 
Imerys’ strategie. De groep breidde zijn 
activiteitenportfolio uit met de overname van 
Kerneos, wereldleider in specialiteiten op basis 
van calciumaluminaat op de snelgroeiende markt 
voor bouwchemicaliën. Het bedrijf heeft zijn 
bestaande aanbod uitgebreid door verschillende 
bolt-on overnames en heeft zijn internationale 
aanwezigheid ontwikkeld, met name in China.

Kerneos is geconsolideerd vanaf 18 juli 2017  
en draagt nu al bij aan de verdere uitbouw van 
Imerys. De groep bevestigt zijn doelstellingen 
inzake waardecreatie, met inbegrip van jaarlijkse 
synergieën die binnen 3 jaar op 23 miljoen euro 
worden geraamd.

Imerys heeft in 2017 ook verscheidene  
aankopen van bolt-on overnames afgerond, die 
voor 133 miljoen euro bijdroegen aan de omzet 
van het boekjaar en de groep in staat stelden  
om zijn specialiteitenaanbod te verbreden en  
zijn geografische aanwezigheid te ontplooien in 
opkomende landen zoals Brazilië, India en vooral 
China, waar de groep nu meer dan 7% van zijn 
omzet haalt.

Op de Algemene Vergadering van 4 mei 2018  
zal de Raad van Bestuur een dividend voorstellen 
van 2,075 euro per aandeel, wat overeenstemt 
met een stijging van 11% tegenover 2017 en  
41% van het courant nettoresultaat, deel van  
de groep.
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Voornaamste financiële gegevens
2017 2016 2015  

Vereenvoudigde  
resultatenrekening  
(in miljoen euro)

Omzet 4.598 4.165 4.087

Courante EBITDA 890 819 745

Courant bedrijfsresultaat 648 582 538

Courant nettoresultaat  
(deel van de groep) 403 362 342

Nettoresultaat (deel van de groep) 368 293 68

Vereenvoudigde balans
(in miljoen euro)

Eigen vermogen (deel van de groep) 2.828 2.862 2.644

Deelnemingen die geen controle geven 51 53 28

Financiële nettoschuld 2.246 1.367 1.480

Schuldratio (in %) 78 47 55

Financiële nettoschuld/EBITDA (x) 2,5 1,7 2,0
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Totaal aandeelhoudersrendement 
op jaarbasis (%)

1 jaar 3 jaar 5 jaar

Imerys 11,6 11,6 13,2

STOXX Europe 600 Construction & Materials 10,6 13,8 14,9

Investeringsthesis
• Veerkracht van het business model
• Verscheidenheid van de geografische gebieden  

en de eindmarkten voor de klanten
• Leider in zijn sector: nummer 1 of 2 in haast  

al zijn markten
• Functionele producten met hoge toegevoegde 

waarde die aan de producten van haar klanten 
essentiële eigenschappen verlenen 

• Geringe afhankelijkheid van prijsschommelingen 
van de grondstoffen

• Laag risico op vervanging, vooral door  
het geringe aandeel in de totale kosten  
voor de klanten

• Sterke cashflowgeneratie ter  
ondersteuning van de  
externe groei

Marktgegevens en gegevens 
betreffende de deelneming van GBL
Beursgegevens 2017 2016 2015

Aantal uitgegeven aandelen (in duizenden) 79.604 79.568 79.572

Beurskapitalisatie (in miljoen euro) 6.252 5.734 5.126

Laatste beurskoers (in euro/aandeel) 78,54 72,07 64,42

Courant nettoresultaat (in euro/aandeel) 5,11 (1) 4,60 4,31

Dividend (in euro/aandeel) 2,075 (2) 1,870 1,750

Investering van GBL 2017 2016 2015

Deelneming in kapitaal (in %) 53,8 53,9 53,9

Deelneming in stemrechten (in %) 67,5 69,7 69,8

Beurswaarde van de deelneming (in miljoen euro) 3.366 3.088 2.761

Door GBL geïnde dividenden (in miljoen euro) 80 75 71

Vertegenwoordigers in de statutaire organen 6 6 6

(1)  Het verwaterd courant nettoresultaat in euro per aandeel wordt berekend op basis  
van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (79.015.367 in 2017 
tegenover 78.714.966 in 2016) 

(2) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering

Deel van Imerys  
in de nettodividenden  

geïnd door GBL

Deel van Imerys  
in de portefeuille van GBL

Kapitaal 
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Aantal vertegenwoordigers  
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