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CHRISTIAN JOURQUIN, CEO VAN SOLVAY, VERKOZEN TOT
VOORZITTER VAN DE CEFIC
“De chemische industrie: een oplosser van problemen”

Solvay maakt bekend dat zijn Voorzitter van het Uitvoerend Comité, Christian Jourquin, verkozen is tot
Voorzitter van de Cefic, de Raad van de Europese Chemische Industrie, en dit voor een periode van twee
jaar. Dit gebeurde op de Algemene Vergadering van de beroepsvereniging, in Athene op 4 oktober.
In zijn toespraak legde de pas verkozen Voorzitter er de nadruk op dat de komende jaren cruciaal zullen
zijn voor de Europese chemische industrie, aangezien ze voor nooit geziene uitdagingen en
opportuniteiten staat als gevolg van de klimaatverandering.
“De chemische industrie moet haar reputatie verstevigen dat ze een verantwoordelijke en duurzame
partner is. Ze moet ook als dusdanig gezien worden. Dit geldt in het bijzonder voor de strijd tegen de
klimaatverandering,” zei Christian Jourquin tot de leden van de Algemene Vergadering. “Indien we de
voordelen van de sterk geïntegreerde chemische industrie moeten aantonen, alsmede onze rol van
innoverende aanbrenger van oplossingen, niet alleen van de klimaatverandering, maar van alle
uitdagingen waarvoor de mensheid zich geplaatst ziet, dan kunnen we niet anders dan eindelijk het grote
gamma ongelooflijk gediversifieerde producten onder de aandacht brengen, dat zonder de chemische
industrie niet zou hebben bestaan,” benadrukte Christian Jourquin.
De Cefic is de in Brussel gevestigde organisatie die de Europese chemische industrie vertegenwoordigt.
Rechtstreeks of onrechtstreeks staat de Cefic voor ongeveer 27.000 grote, middelgrote en kleine
chemische bedrijven die werk verschaffen aan zowat 1,22 miljoen mensen en die bijna een derde
vertegenwoordigen van de wereldwijde productie. De Cefic is opgericht in 1972 als een internationale
vereniging met wetenschappelijke doelstellingen. Ze herbekijkt voortdurend haar prioriteiten, structuur en
werkwijze om zich aan de veranderende omstandigheden en uitdagingen aan te passen (www.cefic.be).
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische groep met hoofdkantoor in Brussel. Hij telt
meer dan 28.000 medewerkers in 50 landen. In 2007 haalde hij een geconsolideerde omzet van 9.6
miljard EUR uit drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. Solvay
(NYSE Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR) staat genoteerd op de NYSE
Euronext op de beurs van Brussel. Meer bijzonderheden zijn beschikbaar op www.solvay.com.
Voor verdere informatie contacteert u best:
Erik De Leye, Corporate Press Officer
SOLVAY nv
T. + 32 2 509 72 30
erik.deleye@solvay.com
www.solvaypress.com

Patrick Verelst, Investor Relations
SOLVAY nv
T. +32 2 509 72 43
patrick.verelst@solvay.com
www.solvay-investors

Ce communiqué de presse est également disponible en français - This press release is also available in English

