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AkzoNobels resultaten derde kwartaal 2019 laten aanhoudende voortgang zien 
met een 23% hoger aangepast bedrijfsresultaat  
 
Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publiceert resultaten derde kwartaal 2019 

 

• Aangepast bedrijfsresultaat1 23% gestegen naar €300 miljoen (2018: €243 miljoen) 

• Rendement op verkopen (ROS) (exclusief niet-toegewezen kosten)2 steeg naar 13,8% (2018: 
12,3%) 

• Transformatie op koers met als resultaat een kostenbesparing van €19 miljoen 

• Aangepaste winst per aandeel (WPA) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg met 62% tot €0,97 
(2018: €0,60) 

• Een nieuwe terugkoop van aandelen ter grootte van €500 miljoen, afgerond in de eerste helft van 
2020 

 

Q3 2019: 

• Omzet 3% hoger en 2% hoger bij constante valuta’s, met een positieve prijs/mix van 4% en een 
bijdrage door acquisities van 1%, geneutraliseerd door 4% lagere volumes 

• Aangepast bedrijfsresultaat steeg met 23% naar €300 miljoen (2018: €243 miljoen) als gevolg 
van voortdurende prijsinitiatieven en kostenbeheersing; Rendement op verkopen steeg tot 12,5% 
(2018: 10,4%) 

• Bedrijfsresultaat was €247 miljoen inclusief een negatieve impact van €53 miljoen van 
geïdentificeerde posten gerelateerd aan transformatiekosten en non-cash 
waardeverminderingen; in 2018 was het bedrijfsresultaat €237 miljoen inclusief €6 miljoen 
negatieve geïdentificeerde posten 

• Decorative Paints ROS steeg naar 13,8% (2018: 12,1%), Performance Coatings ROS steeg naar 
13,7% (2018: 12,2%) 

• Netto inkomsten van de hele operatie was €162 miljoen, inclusief geen netto inkomsten van 
beëindigde bedrijfsactiviteiten (2018: €301 miljoen, inclusief €152 miljoen van beëindigde 
bedrijfsactiviteiten 

• Aangepaste WPA uit voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg met 62% tot €0,97 (2018: €0,60), 
WPA uit de totale bedrijfsactiviteiten steeg naar €0,79 (2018: €1,18) 

• Van het share buyback programma van €2,5 miljard is tot nu toe €2,2 miljard voltooid 
• Interim dividend van €0,41 per aandeel 

 

AkzoNobel CEO, Thierry Vanlancker: 
“We hebben goede stappen gezet richting ons doel voor 2020, met een business rendement op 
verkopen van 13,8%,  dit laat een jaar-op-jaar groei zien voor het vijfde kwartaal op rij. Onze 
winstverbetering was sterk met 23% in het derde kwartaal, ondanks dat we te maken hadden met een 
lagere vraag van de markt.  
 
De verbeteringen, die we gemaakt hebben in het derde kwartaal, waren voor een groot deel het 
gevolg van onze voortdurende prijsinitiatieven en kostenbesparingsprogramma’s. Onze focus op 
‘value over volume’ heeft wederom resultaten geboekt.  
 
De resultaten zijn te danken aan het geweldige werk van de hele organisatie. De focus blijft om ons 
als bedrijf voortdurend te verbeteren en toonaangevend te blijven in de verf- en coatingsindustrie.” 
 

AkzoNobel in € miljoenen Q3 2018 Q3 2019 Δ% Δ% CC3 

Omzet 2,326 2,398 3% 2% 

Aangepast bedrijfsresultaat1 243 300 23%  

ROS  10,4% 12,5%   

ROS exclusief niet-toegewezen kosten2 12,3% 13,8%   

Bedrijfsresultaat 237 247 4%  
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Recente hoogtepunten: onze focus op innovatie en duurzaamheid 

 

Kleur van het Jaar 2020 

Tranquil Dawn is AkzoNobels Kleur van het Jaar voor 2020, die terugkomt in alle vier de 

ColourFutures 2020 paletten. Deze zijn ontworpen om onze klanten te inspireren en hen te helpen 

het kiezen van kleuren gemakkelijker te maken. 

 

AkzoNobel lanceert gerecyclede verf om verspilling tegen te gaan 

AkzoNobel is de eerste grote producent die hergebruikte verf op de markt brengt dankzij een 

baanbrekend partnerschap in Engeland met Veolia, expert op het gebied van beheer van 

hulpbronnen. De revolutionaire Evolve wit matte emulsie bevat 35% gerecyclede verf die bewerkt en 

getest is, zodat deze voldoet aan dezelfde hoge standaarden als verwacht wordt van Dulux Trade.  

 

Topcoating maakt het leven van jachteigenaren een stuk gemakkelijker 

De zorg en het onderhoud van jachten is gemakkelijker geworden door de introductie van Awlgrip 

HDT (High Definition Technology), een nieuwe enkellaags herstelbare topcoating van AkzoNobel. 

Awlgrip HDT is een hoogwaardige, spiegelende coating die maar één keer aangebracht hoeft te 

worden, waarmee een nieuwe standaard in het uiterlijk en duurzaamheid voor topcoatings is 

gecreëerd. Eigenaren kunnen hun boot beschermen met een geweldige, slijtvaste laag die 

gemakkelijk kan worden aangebracht.  

 

Vier nieuwe digitale tools die je het kiezen van kleuren makkelijker maken. 

Onlangs hebben we vier nieuwe digitale tools geïntroduceerd die nauwkeurige kleurmatching 

vereenvoudigt. Drie hiervan zijn bedoeld voor onze klanten in de industriële sector die met het 

Salcomix-systeem werken. Hiermee wordt verf ter plekke gemengd met een grote 

kleurnauwkeurigheid. Salcomix PaintFinder Cloud biedt toegang tot meer dan 600.000 

kleurenformuleringen, de ColorFinder werkt via een speciale app en de derde digitale tool is het 

hoogwaardige Automatchic Vision-meetapparaat. De vierde tool, Color Sensor, helpt professionele 

schilders die onze decoratieve verf gebruiken om in enkele secondes de kleurkeuze van hun klant te 

matchen. Een klein draagbaar apparaatje scant de kleur van een voorwerp en linkt deze met de Color 

Sensor app om zo de exacte kleurmatch te vinden.  

 

Vooruitzichten: 

We werken met succes aan onze Winning together: 15 by 20 strategie en gaan door met creëren van 
een doelmatige organisatie voor een doelgerichte verf- en coatingsonderneming die bijdraagt aan de 
realisering van onze prognose voor 2020. 

 

De ontwikkeling van de vraag verschilt per regio en segment in een onzekere macro-economische 
omgeving. Grondstoffeninflatie heeft naar verwachting een gunstig effect op de rest van 2019. 
Voortdurende prijsinitiatieven en kostenbesparingsprogramma’s zijn aanwezig om de huidige 
uitdagingen het hoofd te bieden.  

 

We werken verder aan onze transformatie om in 2020 de volgende kostenbesparing van €200 miljoen 
te realiseren, waarvoor eenmalige kosten worden gemaakt in 2019 en 2020.  

 

We streven naar een leverage ratio tussen de 1.0 - 2.0 keer de netto schuld/ EBITDA tegen het eind 
van 2020. We committeren ons om onze sterke credit rating vast te houden om te investeren. 

 
Het rapport voor het 3e kwartaal 2019 kan worden gelezen en gedownload op 
https://akzo.no/Q32019Report 
 
1 Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsresultaat exclusief geïdentificeerde posten (voorheen EBIT) 
2 ROS is aangepast bedrijfsresultaat uitgezonderd niet-toegewezen kosten als percentage van de omzet uitgezonderd de niet toegewezen kosten 

3 Berekeningen van constante valuta's zijn exclusief het effect van wisselkoerswijzigingen  

https://akzo.no/Q32019Report
https://akzo.no/Q32019Report
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This is a public announcement by Akzo Nobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market 
Abuse Regulation (596/2014). 
 
Over AkzoNobel  
AkzoNobel heeft passie voor verf. Wij zijn experts in het ambacht van het creëren van verven en lakken, waarbij wij sinds 1792 de standaard 
zetten voor kleur en bescherming. Ons merkenportfolio van topklasse – waaronder Flexa, International, Sikkens en Interpon – wordt wereldwijd 
door klanten vertrouwd. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nederland en wij zijn actief in meer dan 150 landen. Wij hebben zo’n 34.500 
getalenteerde mensen in dienst met een passie voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten die onze klanten van on s mogen 
verwachten. 
 

Niet voor publicatie – voor meer informatie 
 

Media Relations Investor Relations 

T +31 (0)88 – 969 7833 T +31 (0)88 – 969 7856  
Contact: Joost Ruempol 
Media.relations@akzonobel.com  

Contact: Lloyd Midwinter 
Investor.relations@akzonobel.com 
 

Safe Harbor Statement 
This press release contains statements which address such key issues such as AkzoNobel’s growth strategy, future financial results, market positions, 
product development, products in the pipeline and product approvals. Such statements should be carefully considered, and it should be understood that 
many factors could cause forecasted and actual results to differ from these statements. These factors include, but are not limited to, price fluctuations, 
currency fluctuations, developments in raw material and personnel costs, pensions, physical and environmental risks, legal issues, and legislative, fiscal, 
and other regulatory measures. Stated competitive positions are based on management estimates supported by information provided by specialized 
external agencies. For a more comprehensive discussion of the risk factors affecting our business please see our latest annual report, a copy of which can 
be found on our website: www.akzonobel.com. 
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