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SOLVAY BOUWT GEMEENSCHAPPELIJKEDIENSTENCENTRUM
IN BRAZILIË VOOR ZIJN FILIALEN IN NOORD- EN ZUID-AMERIKA
Nieuw centrum in Curitiba versterkt de concurrentiepositie van Solvay Groep
Solvay heeft besloten een nieuw centrum voor gemeenschappelijke diensten (shared services center) op te
richten in Curitiba, Brazilië. Dat meldt de Groep vandaag. Dit centrum zal een aantal gecentraliseerde
financiële en boekhoudkundige diensten leveren aan Solvayfilialen in Noord- en Zuid-Amerika. Het zal zich
spiegelen aan het Solvay Shared Services (“3S”) dat in 2005 in Lissabon werd geopend en een aantal
repetitieve, gestandaardiseerde operaties op het gebied van financieel en HR-management uitvoert voor
Solvayfilialen in Europa en elders in de wereld. De vestiging in Curitiba zal ook dienst doen als back-up voor
het centrum in Lissabon. Het volledige 3S-systeem wordt daarmee minder kwetsbaar voor operationele
risico's.
Het “nieuwe 3S” wordt de komende maanden geïnstalleerd en zal in de loop van 2010 geleidelijk actief
worden. Eenmaal op kruissnelheid zal het werk verschaffen aan in totaal 70 personen.
Solvay koos voor Curitiba na een grondige analyse, waarin selectiecriteria meespeelden als de totale kostprijs,
de beschikbaarheid van geschoold personeel, de aantrekkelijkheid van de locatie, het imago, de sociale en
politieke omstandigheden naast andere factoren. Solvay is bovendien thuis in Brazilië. De Groep is hier
immers al bijna 70 jaar vertegenwoordigd.
“Ons 3S-centrum in Lissabon is erin geslaagd de administratiekosten van de Groep terug te dringen, en dat
met minimale sociale gevolgen”, zegt Bernard de Laguiche, Chief Financial Officer bij Solvay. “Tegelijk
hebben we de kwaliteit van onze interne transactionele diensten kunnen verbeteren, wat uiteindelijk onze
klanten ten goede komt. We willen deze vruchtbare ervaring uitbreiden naar andere locaties om onze
concurrentiepositie nog te versterken”.
“Ik ben bijzonder trots dat het operationele model dat door 3S in Lissabon is ontwikkeld, wordt overgenomen
door een gelijkaardig centrum aan de andere kant van de oceaan”, zegt Guy Mercier, General Manager van
Solvay Shared Services. “Ook op ander plaatsen in de wereld zal men gebruik kunnen maken van onze
innovaties en onze competitieve processen”.
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische groep met hoofdkantoor in Brussel. De Groep
heeft meer dan 29.000 werknemers in 50 landen. In 2008 bedroeg de geconsolideerde omzet 9,5 miljard
euro, gerealiseerd in drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. Solvay
staat genoteerd op de NYSE Euronext-beurs in Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie vindt u op www.solvay.com.
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