Brussel, 17 januari 2012 om 8.15 (Brusselse tijd)

BENOEMING AAN DE SOLVAY-TOP IN 2012

De raad van bestuur van Solvay nv maakt vandaag bekend dat op voorstel van Christian
Jourquin, Solvays CEO, zijn mandaten van voorzitter van het uitvoerend comité en van lid
van de raad van bestuur op 10 mei 2012 zullen eindigen.
Zoals eerder aangekondigd, zal Jean-Pierre Clamadieu, Solvays Deputy CEO, Christian
Jourquin opvolgen wanneer deze met pensioen gaat. In deze context en met dit vooruitzicht
zal Jean-Pierre Clamadieu worden voorgedragen als lid van Solvay’s raad van bestuur op de
gewone algemene vergadering van Solvay van 8 mei 2012.
Christian Jourquins beslissing is ingegeven door de vooruitgang van de integratie van Rhodia
in de Solvay-groep, waarmee is begonnen na de succesvolle afronding van de acquisitie van
Rhodia door Solvay op 16 september 2011. “Ik ben heel tevreden met de snelheid van de
integratie en met het feit dat de veronderstellingen waarvan werd uitgegaan op het ogenblik
van het bod zullen worden bevestigd. De vooruitzichten op succes voor de nieuwe groep zijn
merkwaardig en ik ben er van overtuigd dat Jean-Pierre Clamadieu ze zal verwezenlijken in
het belang van alle belanghebbenden,” besloot Christian Jourquin.

SOLVAY is een internationale chemiegroep geëngageerd in duurzame ontwikkeling met een
grote aandacht voor innovatie en operationele uitmuntendheid. Zijn recente acquisitie van
het fijnchemiebedrijf Rhodia creëerde een veel grotere wereldspeler die meer dan 90% van
zijn verkopen haalt op markten waar hij tot de wereldtop 3 behoort. Solvay levert een breed
gamma producten die bijdragen tot de verhoging van de levenskwaliteit en de prestaties van
zijn klanten in markten zoals consumptieproducten, bouw, voertuigen, energie, water en
milieu en elektronica. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 30.000
werknemers in 55 landen en haalde in 2010 een omzet van 12 miljard EUR (pro forma).
Solvay nv staat genoteerd op NYSE Euronext (SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters:
SOLBt.BR).
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