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Resultaten eerste halfjaar 2018
• De omzet komt op 2.311 miljoen euro, een stijging met 11,9%, wat een 

pro forma organische groei van 5,3% weerspiegelt, vooral door een 

positief prijs/mixeffect in alle afdelingen.

• Het courant bedrijfsresultaat bedraagt 284 miljoen euro, een stijging 

met 7,7%.

• Het courant nettoresultaat (deel van de groep) stijgt met 13,5% tot 

176 miljoen euro. Het houdt rekening met een financieel resultaat dat 

verbeterde tot - 34 miljoen euro in de eerste helft van 2018  

(- 42 miljoen euro in de eerste helft van 2017), voornamelijk door de 

daling van de financiële kosten.

• Het nettoresultaat, deel van de groep, stijgt met 12,7% tot  

194 miljoen euro.

• De netto financiële schuld van de groep bedraagt 2.315 miljoen euro en 

vertegenwoordigt 79,0% van het eigen vermogen.

• Op 17 mei 2018 ondertekende Imerys een exclusieve overeenkomst 

met een filiaal van Lone Star Funds voor de verkoop van de afdeling 

Dakmaterialen voor een ondernemingswaarde van 1,0 miljard euro.

• Imerys Talc America, Inc. (“ITA”), een dochteronderneming van 

Imerys, is één van de verweerders in rechtszaken die in de Verenigde 

Staten werden aangespannen in verband met het gebruik van talk 

door bepaalde klanten. De grootste deel van die geschillen hebben 

betrekking op de verkopen die werden gerealiseerd vòòr de overname 

van de talkactiviteit door Imerys in 2011.  

Rekening houdend met de historische garanties ten gunste van ITA en 

bij gebrek aan ongunstige juridische ontwikkelingen in de toekomst, is 

Imerys van oordeel dat het risico dat ITA loopt met betrekking tot de 

bestaande vorderingen geen significante negatieve impact zal hebben.

Kerncijfers
(in miljoen euro) 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 (1)

Omzet 2.311 4.598 2.065

Courante EBITDA 393 890 371

Courant bedrijfsresultaat 284 648 263

Courant nettoresultaat (deel van de groep) 176 403 155

Nettoresultaat (deel van de groep) 194 368 172

Financiële nettoschuld 2.315 2.246 1.509

(1)  Pro forma winst- of verliesposten: afdeling Dakmaterialen geboekt als stopgezette activiteit in H1 2018 en 
herwerkt in de rekeningen van H1 2017

GBL gegevens op 30 juni 2018  
 
Kapitaal gehouden door GBL (%) .......................................................................................................................................................53,76

Waarde van de deelneming (in miljoen euro)  ............................................................................................................................. 2.968 

Stemrechten (%)  ................................................................................................................................................................................................67,39

Aandeel in de portefeuille van GBL (%)  .......................................................................................................................................15,46

Halfjaarlijks verslag per 30 juni 201812 Portefeuille per 30 juni 2018


