Persbericht

Solvay formaliseert Solvay Global Forum ter bevordering van sociale dialoog als hefboom
voor economische prestatie
Brussel, 8 juni 2017 --- Solvay heeft van het Solvay Global Forum een permanent orgaan gemaakt, waarmee het
constructieve sociale dialoog versterkt als een belangrijke hefboom voor economische prestaties van de Groep.
Het Solvay Global Forum (SGF) ging van start in 2015 om de interne sociale dialoog te bevorderen tussen de acht
vertegenwoordigers van Solvays 30.000 werknemers en Solvays topmanagement. Vier leden zijn afkomstig van de
Europese Ondernemingsraad en vier komen uit de Verenigde Staten, Brazilië, China en Korea.
“Solvay hecht veel waarde aan een wereldwijde sociale dialoog, intern via organen zoals het Solvay Global Forum en
extern met IndustriALL, als een motor voor de prestaties van de Groep in zijn geheel. Directe communicatie over de
beslissingen van de Groep en over wat belangrijk is op onze 160 vestigingen, is onderdeel van Solvays succesvolle
transformatie,” zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay.
“Na een proefperiode van drie productieve jaren, maakt het Solvay Global Forum nu trots deel uit van Solvay. Onze
wereldwijde dialoog komt niet alleen ten goede van werknemers maar ook van de Groep in zijn geheel,” zei Albert
Kruft, coördinator van het Solvay Global Forum.
Jean-Pierre Clamadieu en Albert Kruft ondertekenden het vierjarig akkoord op 7 juni tijdens het jaarlijkse
beoordelingsbezoek van de wereldwijde vakbond IndustriALL aan Solvay vestigingen, ditmaal in Texas en
Californië, Verenigde Staten. Kemal Ozkan, assistent algemeen secretaris van IndustriALL was ook aanwezig.
VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP

Solvay is een multi-gespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd aan het ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke
uitdagingen aanpakt. Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in diverse wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en
oplossingen worden gebruikt in vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batterijen, in mineralen- en oliewinning, en
in nog vele andere toepassingen die duurzaamheid bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mobiliteit, zijn
formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen en zijn chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Solvay heeft zijn
hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 landen. De netto-omzet bedroeg € 10,9 miljard in 2016, met 90% uit
activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs
(Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1-ADRprogramma.
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Ce communiqué de presse est également disponible en français. - This press release is also available in English.
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