Solvay, 150 jaar geschiedenis
1863-2013: een industrieel en menselijk avontuur van anderhalve eeuw
De onderneming, opgericht in België in het midden van de XIXe eeuw, is zowel een familiebedrijf als een van
de oudste multinationale groepen ter wereld. Deze chemiereus dankt zijn ontstaan aan het
doorzettingsvermogen van een visionaire jonge autodidact, omringd door een klein netwerk van partners.
1863-1913: originele visie en verovering van de industriële wereld
Ernest Solvay is nauwelijks 23 wanneer hij zijn eerste brevet indient voor een nieuw productieprocedé van
soda (natriumcarbonaat) op basis van ammoniak. Hij heeft de ambitie dit procedé op industriële schaal te
gaan toepassen, met de hulp van zijn jongere broer Alfred en zijn jeugdvriend Acheroy. Ondanks talrijke
technische, administratieve en financiële tegenvallers wordt de vennootschap Solvay & Cie opgericht op 26
december 1863 als een bescheiden commanditaire vennootschap.
De gebroeders Solvay staan in voor de bedrijfsleiding, terwijl een klein aantal privé-investeerders het grootste
deel van het kapitaal aanbrengen. Zij heten Pirmez, Nélis, Lambert en Sabatier. Het Solvay-procedé, dat tot
op de huidige dag wordt toegepast blijkt een echte technologische doorbraak. Het overbrengen van het
laboratorium tot op industriële schaal is bezaaid met moeilijkheden en tegenvallers. Maar uiteindelijk wordt het
een zeer voordelig alternatief voor het Leblanc-procedé, dat duurder uitvalt en meer vervuilt. Soda is dan een
basisgrondstof voor de glasindustrie, voor zeepziederijen, en voor de papier- en textielsector.
Gesterkt met zijn technische uitmuntendheid en een strikte geheimhouding van de opeenvolgende
productiefases, kan Solvay al heel snel een indrukwekkende internationale expansie inzetten, deels op eigen
kracht, deels ook met een of meer partners. In het begin van de twintigste eeuw heeft Solvay eigen fabrieken
in Frankrijk, Italië en Spanje en bezit het dochterondernemingen in Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten,
Rusland en Oostenrijk-Hongarije. Dankzij deze internationale verankering wordt het bedrijf de wereldleider in
de alkalisector en op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog de grootste chemiegroep ter wereld.
1914-1949: de historische rampen die Europa en de wereld treffen overleven
In 1914 schudt de Eerste Wereldoorlog de moderne wereld en de structuur van de Solvay-groep doorheen.
De dochterondernemingen in diverse oorlogvoerende landen komen opeens tegenover elkaar. De
communicatie verloopt moeilijk. In Rusland nemen de bolsjevistische revolutionairen de fabrieken in beslag. In
volle oorlog zijn Ernest Solvay en zijn medebestuurders actief betrokken bij de voedselbevoorrading van de
Belgische bevolking die bedreigd wordt door hongersnood.
Zodra de oorlog ten einde is kan de balans worden opgemaakt. Er is weinig vernield en de productie kon op
peil worden gehouden. Maar de wereld is grondig door elkaar geschud en de onderneming, waarvan de
leiding nu in handen is van de zonen van de stichters, Armand en Louis Solvay, staat voor ontzaglijke
uitdagingen: de concurrentie met nieuwe producten, het aanwakkerende economisch nationalisme, de
vorming van reusachtige nationale conglomeraten. Met deze laatste probeert Solvay een bondgenootschap
aan te gaan zonder zijn onafhankelijkheid prijs te geven. Niet zonder aarzeling opteert Solvay voor het
behoud van zijn leiderspositie in zijn historischr kernactiviteiten: de alkaliën en de elektrolyse. Dankzij deze
keuze biedt het goed weerstand aan de financiële crisis die volgt op de beurskrach van 1929. In de Verenigde
Staten en in Groot-Brittannië is Solvay niet langer aanwezig. De Groep concentreert zich op het Europese
vasteland op het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Voor de bestuurders komt het erop aan
tijdens het conflict de zelfstandigheid van vóór de oorlog te behouden. Ernest-John Solvay neemt deze taak
op zich in bezet Europa, terwijl zijn zwager René Boël zich toelegt op de relaties met de overheid in de vrije
wereld. Het is in die context dat hij in 1941 de eerste zaadjes plant voor de ontwikkeling die Solvay in Brazilië.
In 1945 is de oorlog over maar zijn de gevolgen ervan groot, aangezien een vijftiental van zijn industriële sites
zullen worden genationaliseerd door de communistische machthebbers ten oosten van het IJzeren Gordijn.
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1950-2013: reorganisatie en opening voor een geglobaliseerde wereld
In het Westen neemt Solvay volop deel aan de economische heropleving met een ambitieus programma van
industriële diversificatie. De Groep begint met succes kunststoffen (pvc, polyolefinen) en peroxides te
produceren, de ideale uitweg voor zijn chloor- en waterstofproductie. De groep gaat zich ook toeleggen op de
verwerking van kunststoffen om zo dichter bij de eindklant te komen. Deze expansie vereist wel een massale
kapitaalsinzet.
Na meer dan een eeuw gewerkt te hebben als besloten en discrete vennootschap wordt Solvay omgevormd
tot een naamloze vennootschap waarvan het aandeel vanaf 1967 wordt genoteerd op de Brusselse beurs.
Toch blijven de families die van de stichters afstammen een belangrijk deel van het kapitaal controleren. De
oprichting van de Solvac-holding in 1983 verstevigt nog de bescherming van de historische aandeelhouders
tegen vijandige overnamepogingen. Dat de aandeelhouders nog in grote mate van de stichters afhangen is tot
op vandaag nog merkbaar en is een zegen gebleken. Het is bevorderlijk voor het langetermijndenken en
maakt de Groep minder afhankelijk van de financiële markten.
Met de nieuwe middelen die te danken zijn aan de beursgang herovert Solvay, onder de leiding van Jacques
Solvay, een industriële positie in de polyolefinen in de Verenigde Staten. Maar de oliecrisissen van 1973 en
1981 zetten er de Groep toe aan het cyclische karakter van zijn activiteiten te beperken en zich op het domein
van de biowetenschappen te wagen (menselijke en dierlijke gezondheidszorg, enzymen, gewasbescherming).
Deze derde pijler naast de chemie en de kunststoffen gaat zich geleidelijk op de menselijke gezondheid
toeleggen. De Groep krijgt hierdoor een hybride karakter (chemie/farmaceutische producten) en is daardoor
voortaan beter bestand tegen economische ups en downs. Het is onder de leiding van Daniel Janssen en
vervolgens die van Alois Michielsen, de eerste niet-familiale CEO, in de jaren 1980-2000 dat Solvay ook zijn
aanwezigheid in Azië en in Latijns-Amerika versterkt. Het doet in die periode ook zijn intrede in de fluorchemie
en gaat zich toeleggen op de speciale polymeren, zeg maar hoogtechnologische kunststoffen.
De gezondheidssector dient inmiddels onder steeds moeilijkere omstandigheden te werken (concurrentie van
de generische geneesmiddelen, kosten voor O&O, de consolidatiebeweging die de sector kenmerkt). Dit
verklaart waarom Solvay in 2009, in de periode waarin Christian Jourquin CEO is, een strategische
heroriëntering opstart. Deze leidt tot de verkoop van de farmaceutische sector begin 2010. De tweede fase
van deze heroriëntering krijgt vorm in 2011, wanneer de groep een vriendschappelijk overnamebod doet op
het hele kapitaal van Rhodia, een internationale chemiegroep van Franse oorsprong en met een omvang die
vergelijkbaar is met die van Solvay. Het doel is de oprichting van een nieuwe hoofdrolspeler in de
internationale chemie, die leider is in zijn specialiteiten en resoluut heeft gekozen voor de duurzame
ontwikkeling. In anderhalf jaar organiseert de nieuwe CEO, Jean-Pierre Clamadieu, de integratie van beide
groepen en tranformeert het geheel tot een nieuw Solvay, dat met vertrouwen de toekomst tegemoet gaat. In
die 150 jaar van zijn geschiedenis heeft Solvay met succes de periodes van stabiliteit met die van
strategische zwenkingen kunnen afwisselen waardoor het zich kon aanpassen aan een radicaal veranderde
wereld.
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150 jaar geschiedenis: chronologie

 1863 - 1867
 Oprichting van Solvay & Cie.
 Opstarten en verbetering van de industriële productie van soda (natriumcarbonaat) op basis van zout,
ammoniak en koolzuur.

 1870 - 1890
 Solvay is het eerste multinationale chemisch bedrijf dat op hetzelfde tijdstip industriële activiteiten
ontplooit op het Europese vasteland, Groot-Brittannië, Rusland en de Verenigde Staten.

 1913
 Solvay vormt met zijn partners de grootste chemische groep ter wereld met 32 fabrieken op twee
continenten.
 90% van alle industriële soda in de wereld wordt geproduceerd door middel van het Solvay-procedé.

 1914 - 1918
 De dochterondernemingen van Solvay in de oorlogvoerende staten komen tegenover elkaar te staan. De
communicatie wordt onderbroken. Toch worden er weinig belangrijke fabrieken vernietigd.
 Na de bolsjevistische revolutie worden de sites in Rusland in beslag genomen zonder enige compensatie.

 1918 - 1939
 Tijdens het Interbellum verliest Solvay geleidelijk de controle over de sites in de Verenigde Staten, ten
voordele van Allied Chemical and Dye Corporation.
 Dankzij zijn defensieve industriële strategie met klemtoon op alkaliën en elektrolyse, heeft Solvay niet al
te zwaar te lijden onder de wereldcrisis van de jaren 1930.

 1939 - 1945
 Solvay geraakt andermaal betrokken bij een oorlog tussen strijdende landen waar het industriële
activiteiten heeft. Een bedreigende situatie voor iedereen. Voor Solvay komt het er vooral op aan zijn
autonomie te vrijwaren.
 Na de Tweede Wereldoorlog verliest Solvay alle fabrieken in de communistische wereld: Oost-Duitsland,
Polen, Roemenië, Joegoslavië, Tsjechoslovakije, Hongarije….

 1946 - 1970
 Solvay ziet zijn omvang aanzienlijk verminderen. Omdat het al te zeer afhangt van één product, gooit de
onderneming het over een andere boeg en wordt zo de grootste pvc-producent in Europa en een van de
grootste producenten van waterstofperoxide ter wereld.
 Solvay vindt de kunststoffles voor mineraalwater uit.

 1974 - 1979
 Solvay keert terug naar de Verenigde Staten waar het de grootste polyolefinenproductie-eenheid in de
USA verwerft in Corpus Christi (Texas).
 Ontwikkeling van de activiteit farmaceutische en lifescienceproducten die minder cyclisch zijn dan de
activiteiten polyolefinen en pvc.

 1995 - 2002
 Na de koude oorlog hervormt Solvay opnieuw zijn industriële activiteiten:
- het beëindigt zijn productie van hogedichtheidspolyethyleen en polypropyleen en ook de
verwerking van kunststoffen wordt stopgezet.
- het neemt de Specialty Polymers van Ausimont en de Engineering Polymers van BP over.
 Het concentreert zich op de opkomende markten in Azië, Latijns-Amerika en Rusland.

 2009 - 2013
 Verkoop van de farmaceutische activiteiten aan Abbott.
 Overname van Rhodia, waarmee het fusioneert tot het nieuwe Solvay.
 Het ‘Nieuwe Solvay’ ontstaat.

