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Een stabiel bedrijf dat zich 
inzet voor een duurzame 
wereld

21% 
North-Western  

Europe

36% 
Germany and

Central Europe

37% 
France

7% 
Oil & Gas  
and Nuclear

Omzet 2020
per rapporterend segment 

TOTAAL :  

6,6 miljard  
euro

€ 323 ~41%

2€ 339

€ 6,6

45.500

miljoen 
vrije cashflow 
gegenereerd 

De werknemers vormen de tweede 
grootste groep aandeelhouders 

van de Group 
(op 31 december 2020)

werknemers 
(Personeelsbestand op 31 december 2020)

green share van de omzet 
voor 2020 volgens  

de Europese classificatie 
van duurzame activiteiten

miljoen 
in EBITA

miljard  
aan omzet

Kerncijfers  

van 2020

Ontdek  

SPIE



SPIE is de onafhankelijke Europese leider in multitechnische  

dienstverlening op het gebied van energie en communicatie. 

Alle 45.500 medewerkers zetten zich bij onze klanten in om ze te  

begeleiden bij de energietransitie en digitale transformatie. 

SPIE, een gezamenlijke ambitie

Bij SPIE hebben we vertrouwen  
in de toekomst! 

Lees dit 
document  

op uw  
smartphone



Op weg naar een koolstofarme 
economie

4 gebieden van uitmuntendheid

4 strategische markten

Assets van klanten 
ondersteunen tijdens  
de hele levenscyclus

TOTAAL:  

6,6 miljard  
euro

TOTAAL:  

6,6 miljard  
euro

38% 

 Smart city

Vernieuwing van onze 

stedelijke omgeving

28% 
      Energies

 
Faciliteren van  

de energietransitie

15% 
Industry  
services

Duurzame industriële 
activiteiten

19% 

e-fficient 
buildings

Optimalisatie van 
gebouwprestaties

TOTAAL:  

6,6 miljard  
euro

22% 
Information & 

Communications
Technology 

Services (ICT)

37% 
Mechanical  
& Electrical 
Services (M&E)

20%
New facilities 
-  Engineering  
en procurement 

- Installatie 
- Advies en ontwerp 

80% 
Asset support 
- Vervanging  
-  Upgrading  
en modificatie 

-  Onderhoud  
en services 

16% 
Transmission
& Distribution 
Services (T&D)

25%
Technical 

Facility
Management  

(Tech FM)



EUROPA: 
België - Duitsland - Frankrijk - Hongarije - Nederland - Oostenrijk  

Polen - Slowakije - Tsjechië - Verenigd Koninkrijk - Zwitserland

AFRIKA:  
Algerije - Angola - Congo - Gabon - Ghana - Nigeria - Senegal - Tsjaad

MIDDEN-OOSTEN: 
Irak - Koeweit - Qatar - Saoedi-Arabië - Verenigde Arabische Emiraten 

AZIË-PACIFISCH GEBIED: 
Australië - Bangladesh - Brunei - Indonesië - Korea - Thailand

SPIE is een Europese groep  
met vestigingen in 30 landen



#VERANTWOORD 

INKOPEN

34% 
van de inkopen is gedaan  

bij leveranciers van de Groep 

die beoordeeld zijn op hun 

MVO-prestaties.

#VOERTUIGEN

3% 
van het wagenpark 

bestaat uit koolstofarme 

voertuigen. Het doel  

is dat het wagenpark  

in 2025 voor een derde  

uit elektrische 

voertuigen bestaat.

#ONTWIKKELING  

VAN COMPETENTIES

+450.000 uur
opleiding. Een op de twee werknemers heeft minimaal  

één opleiding gevolgd in 2020.

#GENERATIES

2136 
trainees verwelkomd  

bij de Groep in 2020, 

waarvan 790 jongeren 

zijn geworven in 

Frankrijk en Duitsland. 

Deze twee statistieken 

zijn, ondanks  

de pandemie,  

gelijk aan die uit 2019. 

#WERKNEMERS- 

PARTICIPATIE

6,1% 
Deel van het kapitaal  

dat in handen is  

van de werknemers,  

die op 31 december 2020  

de op een na grootste 

groep aandeelhouders  

van de Groep vormen. 

#CO
2
 

FOOTPRINT

175 g 
CO

2
 per omgezette euro 

(directe en indirecte 

uitstoot van SPIE),  

wat neerkomt  

op een daling van 5%  

ten opzichte van 2019.

#VEILIGHEID

 -25%
De daling van het aantal 

ernstige ongevallen 

tussen 2019 en 2020.  

Het aantal 

arbeidsongevallen  

met uitval bij SPIE  

daalt verder naar 5,8. 

##DIVERSITEIT 

TUSSEN 

MANNEN  

EN VROUWEN 

IN HET BEDRIJF

14% 
van de managers bij 

SPIE is vrouw, dit maakt 

deel uit van het beleid 

van de Groep inzake 

diversiteit.

Waarde scheppen 
voor onze 
aandeelhouders

Milieu

Maatschappij

Economie

Betrokkenheid



-25%
BEOOGDE VERKLEINING  

VAN DE DIRECTE ECOLOGISCHE 

FOOTPRINT VAN SPIE  

IN 2025

In de strijd tegen 
klimaatverandering maakt  

SPIE deel uit van de oplossing!
SPIE zet zich in om de uitstoot van broeikasgassen die worden gegenereerd  

bij de bedrijfsactiviteiten (scope 1 en 2) in 2025 met 25% te hebben verlaagd ten opzichte van 2019. 

De uitstoot van broeikasgassen door SPIE wordt hiermee teruggebracht met circa 100.000 ton CO
2
 

per jaar ten opzichte van 133.000 ton CO
2
 in 2019. Voor de vermindering van de uitstoot  

wil de Groep overgaan naar een duurzamer wagenpark dat voor een derde uit elektrische 

voertuigen bestaat en het onroerend goed energiezuiniger maken. Deze doelstelling sluit  

aan bij een traject om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. 



SPIE
Campus Saint-Christophe - Europa

10, avenue de l’Entreprise

95863 CERGY-PONTOISE CEDEX

Frankrijk

Tel.: +33 (0)1 34 41 81 81

Dit milieuvriendelijke document wordt op 

verzoek afgedrukt vanuit de virtuele online 

versie, waardoor het gebruik van papier, 

energie en chemicaliën wordt beperkt.

Meer informatie:

 SPIE

 SPIEgroup

 SPIE

 SPIEkingtoU

www.spie.com

Virtuele  

bibliotheek

Download de mobiele 

app @SPIE en blijf op de 

hoogte van nieuws bij 

SPIE (Google Play store)

Download de mobiele 

app @SPIE en blijf op de 

hoogte van nieuws bij 

SPIE (App Store)
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