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SOLVAY OPENT EEN BELANGRIJK INNOVATIECENTRUM IN INDIA
Het nieuwe Centrum voor Onderzoek, Ontwikkeling en Technologie zal zich
toespitsen op zeer performante polymeren, organische scheikunde,
nanocomposieten en groene chemie
Solvay opent vandaag zijn nieuw Centrum voor Onderzoek, Ontwikkeling en Technologie in
de plaats Savli, in de staat Gujarat in India. Het centrum zal zich toeleggen op de
ontwikkeling van zeer performante polymeren, organische chemie, nanocomposieten en
groene chemie. Het is ondergebracht in een nieuw, qua duurzaamheid zeer performant
gebouw. Van zodra het centrum op kruissnelheid is, zullen er 200 onderzoekers aan de slag
zijn.
Het OO&T-centrum zal recruteren uit het enorme potentieel dat het land heeft op het gebied
van innovatie, en samen met topinstituten in India werken aan open innovatie. Het Centrum
heeft ook drie beurzen ingesteld voor onderzoek op het gebied van duurzame chemie,
nanotechnologie en polymerische wetenschap aan de Maharaja Sayajirao-Universiteit in
Vadodara. Dergelijke samenwerking van universitaire onderzoeksinstituten met commerciële
organisaties is essentieel wil men technologische innovatiedoorbraken realiseren en zo het
ontwerpen en de commercialisering van nieuwe producten versnellen.
“Ons Centrum wil een baken van innovatie worden in India en de groei van Solvay in het
land maar ook in de rest van de wereld bevorderen”, zo verklaarde Jean-Pierre Clamadieu,
CEO van Solvay, tijdens het openingsceremonieel.
“Wij gaan ons toeleggen op innovatie op maat van de klant in de regio, waarbij de diverse
sterke punten van de groep en het innovatief potentieel van de plaatselijke academische
wereld als hefboom moeten dienen“, zei Sanjay Charati, hoofd van het Indiase onderzoeks-,
ontwikkelings- en technologiecentrum.
De Solvay-groep is van in het jaar 2000 actief in India. Het heeft er 900 mensen in dienst
die hoofdzakelijk instaan voor de productie van speciale polymeren, technische kunststoffen,
oppervlakte-actieve stoffen en speciale chemicaliën. De Groep realiseerde vorig jaar in India
een netto-omzet van 180 miljoen EUR en heeft de ambitie deze omzet in het land binnen de
drie komende jaren te verdubbelen.
SOLVAY is een internationale chemiegroep geëngageerd in duurzame ontwikkeling met een
grote aandacht voor innovatie en operationele uitmuntendheid. Hij haalt meer dan 90% van
zijn verkopen 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 29.000
werknemers in 55 landen en haalde in 2011 een omzet van 12,7 miljard EUR (pro forma).
Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg:
SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
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