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Beste medewerksters,
Beste medewerkers,
Beste vrienden,
Dames en heren,
Ik ben blij u vandaag hier in Neder-over-Heembeek, de nieuwe algemene
hoofdzetel van de Groep, te mogen verwelkomen. Binnenkort zal dit onze
enige vestiging in Brussel zijn en onze hergroepering tot één enkele site
kondigt dan ook het begin van een nieuw tijdperk aan. In naam van het
Uitvoerend Comité wil ik u bedanken dat u met zovelen op deze
vergadering aanwezig bent. Een vergadering waarin we de balans van de
voorbije twaalf maanden opmaken, een nieuw jaar vieren en onze
toekomstplannen bekendmaken.
Ik wil een bijzonder welkom heten aan de voorzitter van de raad van
bestuur, dhr. Aloïs Michielsen en aan de erevoorzitter, dhr. Daniel Janssen.
Deze avond verwelkomen we ook dhr. Nicolas Boël die volgend jaar in mei
het voorzitterschap van de raad van bestuur op zich zal nemen. Dit naar
aanleiding van het vertrek van dhr. Michielsen, die ons zal verlaten na een
carrière van 44 jaar bij Solvay.
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Ik groet ook dhr. Paul Washer, die deze vergadering zoals altijd met zijn
aanwezigheid opluistert.
Ik wil de leden van de Europese ondernemingsraad bedanken voor het
aanvaarden van mijn uitnodiging. Want we vinden de samenwerking met
onze sociale partners belangrijk en dat zal niet veranderen bij het
uitbouwen van een nieuw Solvay.
En vanaf hier groet ik ook onze nieuwe collega's van Rhodia, die onze
Groep op 1 oktober vervoegden. U bent van harte welkom. Met veel plezier
delen we de gebruiken binnen onze onderneming met u.
Eind 2007, tijdens eenzelfde jaarafsluiting, wilde ik reeds ver vooruitkijken
en legden we een doelstelling op lange termijn vast: het 175-jarige bestaan
van de Groep in … 2038. Mijn collega's van het Uitvoerend Comité en ikzelf
vonden dat we, om de 175ste verjaardag van de Groep voor te bereiden,
toen al onze handelswijze hierop moesten afstemmen en onze activiteiten
herbekijken. Zo passen ze immers het best binnen de grote tendensen die
kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van de maatschappij. En met veel
enthousiasme gingen we aan de slag.
Dames en heren, wat een weg hebben we afgelegd! We beleefden een
historisch jaar – en ik weeg mijn woorden. We bereikten een belangrijke
mijlpaal op onze strategische weg richting de creatie van een duurzamer
Solvay. Dat startte met de verkoop van onze farmaceutische activiteiten en
met de inrichting van duidelijkere en meer motiverende structuren. Door het
succes van ons vriendschappelijke bod op Rhodia is onze Groep in volume
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verdubbeld; de integratie vindt nu volop plaats. Ze vormt het begin van een
nieuw, krachtiger en nog ambitieuzer Solvay.
Maar door dit onbetwistbare succes mogen we zeker de vele andere
initiatieven niet uit het oog verliezen. Deze staan ook in het teken van onze
strategie om:
- onze aanwezigheid in snelgroeiende landen te versterken;
- onze activiteiten met een grote toegevoegde waarde voort te ontwikkelen;
- steeds meer producten met een kleinere ecologische voetafdruk aan te
bieden en om
- de cycliciteit van onze activiteitenportefeuille te verminderen.
Het overzicht van onze verwezenlijkingen in 2011 blijkt des te
indrukwekkender als we ook de activiteiten van onze nieuwe collega's
toelichten in het kader van de nieuwe Groep.
In China waren dat maar liefst vijf grote industriële projecten voor de groep
Solvay in zijn nieuwe samenstelling, met
- een aanzienlijke investering in een nieuwe fabriek voor fluorpolymeren;
- een joint venture voor natriumcarbonaat;
- de start van een productiefabriek van zeldzame aarden;
- een capaciteitsstijging in hydrochinon en
- de aanwerving van een productiefabriek voor afgeleide guarproducten
die hoofdzakelijk in de cosmeticasector worden gebruikt.
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In Thailand stelden we onze nieuwe, megafabriek voor waterstofperoxide in
werking met een capaciteit van 330 kiloton. Deze vlekkeloze start is een
nieuw voorbeeld van onze uitstekende technologische expertise. We
tekenden ook een eerste akkoord met als doel een gelijkaardige industrie te
creëren op basis van onze exclusieve technologie, meer bepaald in SaudiArabië.
We breidden onze activiteiten met grote toegevoegde waarde verder uit, nl.
met een grotere productiecapaciteit van onze fluorpolymeren in Spinetta en
Tavaux. Rhodia op zijn beurt, dreef de productiecapaciteit van hoogwaardig
silica op in Chicago Heights in de Verenigde Staten.
Bovendien zetten we nieuwe stappen in ons onophoudelijke streven naar
duurzame groei. In het hart van een zeer bekende universiteit in Zuid-Korea
richten we een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum op dat zich toelegt op
nieuwe energiebronnen en elektronica. Nog in Zuid-Korea onderzoekt
Solvay een nieuwe fluortechnologie om de broeikasgassen die ontstaan
tijdens de productie van foto-elektrische cellen of halfgeleiders, te
verminderen. In 2011 herbevestigde de New Business Development van
Solvay trouwens zijn vertrouwen in de toekomst van technologieën voor
drukbare elektronica door een nieuwe investering in het bedrijf Plextronics,
waarvan wij hoofdaandeelhouder zijn. Ook de Rhodia-sector kondigde de
verdere uitwerking aan van een innovatieproces voor de recycling van
zeldzame aarden in samenwerking met Umicore, een bedrijf dat we goed
kennen. Onze nieuwe collega's startten bovendien een nieuwe
onderzoekssamenwerking met het Franse CNRS en de East China Normal
University van Shanghai, waarbij de focus op groene chemie ligt.
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De toekomst van de wereldwijde economie ziet er, zoals u wel weet, vrij
somber uit. Ik kom hier later op terug. Ik wil erop wijzen dat we in de loop
van de eerste negen maanden van dit jaar goede financiële resultaten
hebben geboekt, en daar mogen we terecht trots op zijn.
Ook hier bezorgt de versterking van onze Groep ons, door de overname
van Rhodia, een kritische massa en bijkomende troeven om de crisis het
hoofd te kunnen bieden.
Ik zal deze toespraak over het afgelopen jaar afsluiten door te wijzen op de
verschillende maatregelen die we hebben genomen om ons
concurrentievermogen en onze bestendigheid in geval van een
veranderende conjunctuur nog sterker te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de aanwerving van een fluorsparmijn in Bulgarije (en dus de
voortzetting van onze verticale integratie in fluor).
Zoals u ziet, blijven onze activiteiten gestaag en zijn onze initiatieven talrijk.
Bij gebrek aan tijd kan ik ze niet allemaal opnoemen, maar ik wil de
betrokken teams hierbij mijn dank betuigen en hen aanmoedigen. Ze
verdienen des te meer lof aangezien ze binnen een zeer snel veranderende
context en Groep hebben gewerkt.
Ten slotte wil ik het schitterende werk benadrukken dat de
ondersteuningsdiensten van de twee samenstellende delen van de Groep
leverden tijdens de hele overnameperiode van Rhodia. Zij in het bijzonder
waren een grote hulp tijdens deze overgang. 2011 was een jaar waarin vele
veranderingen plaatsvonden. Eerst en vooral is er Horizon, een project dat
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april dit jaar realiteit werd en dat we hebben geïmplementeerd zodat onze
business hieruit alle beoogde voordelen zou kunnen halen.
Met het Horizon-plan hebben we een nieuwe operationele structuur
geïmplementeerd die ons dichter bij onze klanten brengt en de
medewerkers op het terrein meer onafhankelijkheid geeft. Onze nieuwe
gedecentraliseerde organisatie, met meer autonomie, is bedoeld om de
nodige reactiviteit in tijden van crisis te optimaliseren. We creëren een
nieuwe, krachtige motor voor innovatie. Voortaan zal een afgeslankt
Corporate center de Groep aansturen. Ik benadrukte het al eerder: we zijn
trots op wat we in het verleden hebben verwezenlijkt. We appreciëren ten
zeerste de belangrijke inspanningen van hen die de Groep naar aanleiding
van de hervorming verlaten. Ze hebben bijgedragen tot het huidige Solvay
en we horen hen hier allen voor te bedanken.
Onze collega's van Rhodia namen een gelijkaardige stap met Move for
Growth. De doelstellingen komen met elkaar overeen en ook de
uitgangspunten zijn vergelijkbaar. Dit verzekert alvast een goede,
coherente aanpak voor de creatie van een nieuw Solvay.
Vandaag bouwen we aan een nieuwe organisatie waarmee we sneller,
gerichter en dichter bij onze markten willen zijn. Dat doen we aan de hand
van meer motiverende structuren met het oog op een meer inspirerend
Solvay.
Met de integratie van Rhodia creëerden we nieuwe initiatieven, al even
doorslaggevend.
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Jean-Pierre en ik reisden de wereld rond om de medewerkers achter onze
Groep te ontmoeten, om hun onze plannen uit te leggen en om de dialoog
met hen aan te gaan. Afgelopen september onderbraken we onze reis hier.
Sindsdien vindt de integratie volop plaats en door een gestructureerde
aanpak verloopt dit aan een stevig tempo.
Het Uitvoerend Comité keurde met name een uitgebreid plan van externe
synergieën goed waarmee een 250 miljoen euro op onze jaarlijkse uitgaven
kan worden bespaard. Het werd vorige week hier aan meer dan honderd
leidinggevenden voorgesteld. We kunnen dit verwezenlijken, mede door de
resultaten van de huidige inspanningen evenals door de krachtige hefboom
die we creëerden met de integratie van Rhodia in de Groep.
Op 1 januari zal een nieuwe Global Business Unit, nl. Solvay Energy
Services, het daglicht zien. Deze business unit zal diensten inzake energie
en CO2 leveren aan de hele Groep en ook aan externe klanten. De
oprichting van deze business unit is, symbolisch gezien, zeer belangrijk
aangezien ze, zoals ik het noem, de chemie tussen Solvay en Rhodia
belichaamt. Men zal al heel snel de afzonderlijke elementen van het nieuw
gevormde geheel niet meer kunnen onderscheiden. Bovendien beschikt
deze nieuwe GBU over een krachtig synergetisch potentieel dat we reeds
voor ogen hadden vanaf de eerste integratieplannen tussen Solvay en
Rhodia.
Wat de andere integratievlakken betreft, hebben we de fase van
wederzijdse ontdekking achter de rug; we kennen nu elkaars
eigenschappen en sterke punten. We zijn klaar om het nieuwe Solvay op te
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bouwen waarbij het beste van beide partners de drijvende kracht zal zijn. Er
worden nieuwe organisatiemogelijkheden uitgewerkt die voortbouwen op de
kwaliteiten van de volledige nieuwe Groep en dit voor verschillende
bedrijfsfuncties (juridisch, financiën, communicatie en Public Affairs).
De eerste projectleiders worden spoedig aangesteld: voor financiën is dat
vanaf volgende week en voor de overige functies begin volgend jaar.
De trein is vertrokken en hij rijdt gestaag voort. De doelstelling die we
stelden, nl. onze nieuwe Groep op korte termijn verder vorm geven, wordt
momenteel verwezenlijkt. We mogen onszelf en u hiervoor feliciteren.
We willen deze nieuwe organisaties in de loop van het eerste semester van
2012 in werking stellen, na het doorlopen van de gebruikelijke procedures
van overleg en advies met de sociale partners, zoals dit soort
veranderingen nu eenmaal vereisen.
Ik ben me bewust van de onzekerheden die met deze overgangsperiode
gepaard gaan. Iedereen wil weten wat het voor hem of haar concreet
inhoudt en dat is normaal. We kunnen echter deze terechte verwachtingen
niet voor alle betrokken personen op zeer korte termijn beantwoorden.
We hebben gekozen voor een moeilijke integratiemethode die niet
gebaseerd is op de autoriteit van de aanwerver, maar wel op het respect
van ieders bekwaamheden. Ik ben er zeker van dat de verbluffende
slagkracht van onze nieuwe Groep ons tot de wereldleider zal maken die
we willen zijn, en ik weet dat Jean-Pierre er een pareltje van maken zal.
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Verlies de ambitie achter deze toenadering niet uit het oog, noch het
enthousiasme dat de doelstellingen van onze Groep verdienen. Deze
positieve vooruitzichten moeten beide organisaties helpen om de - tijdelijke
- moeilijkheden van het integratieproces te overwinnen.
Het hart van deze geïntegreerde Groep klopt hier in Neder-over-Heembeek.
2011 was ook het jaar van de verhuis en verkoop van onze vroegere
hoofdzetel in Elsene. Ik ben me bewust van de last die deze overplaatsing
met zich meebracht. Maar u weet allen dat dit noodzakelijk was. Deze
beslissing was niet naar de zin van iedereen, maar dat neem ik op mij.
Want het belangrijkste, dames en heren, is dat we een grote stap hebben
gezet met de vestiging van de algemene hoofdzetel van onze nieuwe
Groep in het hart van de Solvay Campus, een fantastische site met een
sterke onderzoeks- en technologiecultuur. Op deze manier concretiseerden
we twee essentiële karakterkenmerken die zowel bij Solvay als bij Rhodia
tot uiting komen: innovatie en operationele uitmuntendheid.
Door onze vroegere tweevoudige vestiging op één enkele plaats te
groeperen, kunnen we leren om beter samen te werken, om doelgerichter
te werk te gaan en om plannen te maken voor de toekomst.
Vanuit datzelfde streven naar een vlottere samenwerking kunnen we
voortaan een beroep doen op nieuwe IT-middelen die ook door de Comex
worden gebruikt.
Ik weet dat het samenvallen van verscheidene veranderingen binnen de
Groep de nodige aanpassingen zal vergen. Maar we mogen nooit de
redenen uit het oog verliezen die ons verplichten om steeds vooruit te gaan.
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Weet dit: we zullen blijven evolueren. Want onze nieuwe organisatie, onze
grotere draagwijdte, onze gloednieuwe algemene hoofdzetel, onze nieuwe
hulpmiddelen, dat alles moeten we zien te combineren met werkmethoden
die, op hun beurt, ook nieuw zijn. We moeten de manier waarop we onze
activiteiten beheren, optimaliseren en afstemmen op de werkelijkheid
waarin we leven alsook op onze nieuwe werkelijkheid, en waarden delen
die gebaseerd zijn op:
- wederzijds respect;
- het streven naar steeds ambitieuzere resultaten en
- het bundelen van de inspanningen van ons allemaal.
Houd goed voor ogen dat al onze initiatieven tot verandering, alle
maatregelen die we ondernamen, alle wijzigingen die we tot stand brachten,
samen één unieke pijler vormen die in dezelfde richting wijst.
We creëren een nieuw Solvay.
We hadden de kracht om te veranderen en in twee jaar tijd legden we een
indrukwekkend parcours af. Dit was mogelijk dankzij het onwankelbare
vertrouwen en de onvoorwaardelijke steun van onze raad van bestuur.
Dankzij de eenheid van onze aandeelhouders waren we in staat om,
ondanks alle moeilijkheden, een sterke industriële groep op poten te zetten.
Samen namen we de weloverwogen beslissing om een activiteit te
verkopen waarvan we het succes niet langer alleen konden garanderen,
maar waarvan de stopzetting daarentegen, ons de nodige middelen zou
geven om de toekomst van de Groep veilig te stellen.
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Samen voerden we een fundamentele verandering in onze structuren door.
Hierdoor kunnen we onze nieuwe collega's beter verwelkomen. De
redenering die aan de basis ligt van Horizon, is diep in de werkelijkheid
geworteld. Zoals ik al onderstreepte, heeft Rhodia ook een
wijzigingsprogramma doorgevoerd waarvan de filosofie zeer nauw bij het
onze aansluit.
Samen brachten we een vriendschappelijk bod uit op Rhodia dat ronduit
een succes was; de markten waren ervoor gewonnen en hierdoor konden
we, sneller dan gehoopt, op de grootste overname in de geschiedenis van
de Groep afsluiten.
Vandaag vormen we samen met Rhodia een zeer belangrijke speler in de
chemiesector, goed voor ruim 12 miljard euro omzet, voor de positie van
wereldleider in 90% van de markten waarin we actief zijn, voor 40% van
onze verkoop in sterk groeiende landen en voor een jaarlijkse investering
van 220 miljoen euro in O&O.
Samen kunnen we een ambitieuze en stimulerende visie uitwerken die
steunt op de respectieve kwaliteiten van beide bedrijven. Deze
toekomstvisie zal worden gedragen door de grote tendensen die alvast een
blik geven op de wereld van morgen. We hebben nu al de belangrijkste
trends voor onze nieuwe Groep vastgelegd.
Allereerst wordt de verandering van het geografische paradigma bevestigd
door een verschuiving richting sterk groeiende economieën. Deze tendens
is al duidelijk gebleken en de integratie van Rhodia, meer bepaald, geeft
ons het nodige gewicht om een Europese leider te zijn die zijn stempel weet
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te drukken en die snel doorgroeit tot de meest dynamische gebieden op
onze aardbol.
Vervolgens duurzame ontwikkeling: we moeten onze sterktes en knowhow
aanwenden om een strategie uit te werken waarmee we producten en
oplossingen kunnen leveren die ons in staat stellen de grote uitdagingen
waar we voor staan, het hoofd te bieden.
We moeten een antwoord geven op de uitputting van grondstoffen door
steeds betere technologieën te ontwikkelen op het vlak van hernieuwbare
energie en biomaterialen.
We moeten de markten ecologische oplossingen aanreiken door onze
klanten producten en diensten voor te stellen die innoverend en
onderscheidend zijn en waarin onze voornaamste bekwaamheden volledig
worden benut.
We moeten ons ook aanpassen aan een steeds strengere regelgeving door
nog schonere productieprocessen toe te passen en door minder CO2 uit te
stoten.
Ten slotte moeten al onze nieuwe activiteiten en toekomstige initiatieven in
overeenstemming zijn met onze visie voor duurzame ontwikkeling.
Het Uitvoerend Comité legt zich momenteel toe op de precieze definitie van
onze strategische doelstelling. We willen u hierover meer details bezorgen
op het einde van het eerste trimester van 2012. Nogmaals, ik ben blij dat
onze nieuwe collega's van Rhodia zich bij deze doelstelling kunnen
aansluiten, maar ik wil ook het volgende zeggen tegen alle medewerkers
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die zovele jaren inspanningen leverden om onze strategische doelstellingen
te behalen: goed gewerkt, u mag trots zijn op wat u bereikt hebt en wij zijn
trots op u!
We kennen onze grootste doelstelling; we hebben de richting bepaald
waarin we willen voortgaan. De principes die ik zojuist toelichtte, vormen
onze leidraad. Nu komt het erop aan om de weg uit te stippelen naar de
creatie van een nieuw Solvay, een Solvay dat overwint en gericht is op
geografische uitbreiding en duurzame ontwikkeling.
Een werk van lange adem, maar ik ben ervan overtuigd dat de 30.000
medewerkers van deze Groep hun krachten zullen kunnen bundelen om
deze doelstelling te verwezenlijken.
We zullen in 2012 ongetwijfeld nieuwe obstakels tegenkomen. In 2008
wisten we al een grote crisis te overwinnen omdat we erop voorbereid
waren. We zijn vandaag goed gewapend en we zullen gepast reageren, in
het bijzonder door alle nodige maatregelen te nemen om onze kasstroom
veilig te stellen.
We zullen nog sterker en ambitieuzer uit de crisis komen, want we zullen de
integratie voortzetten en alle talenten van de nieuwe Groep inschakelen.
In naam van het Uitvoerend Comité wil ik u bedanken voor de inspanningen
die u iedere dag levert, ik wil u nu al bedanken voor de inspanningen die u
in de toekomst zult leveren zodat we samen aan een nieuw, ambitieus en
duurzaam Solvay kunnen bouwen.
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Geniet van de welverdiende rust en de gezelligheid tijdens deze
oudejaarsperiode samen met familie en vrienden. Ik wens u ook het
allerbeste voor 2012. Het zal een passievol jaar zijn, en dat wens ik u allen
- en ons allen - toe, bekroond met succes.
Dank u wel.
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