Voor zijn 150e verjaardag schrijft Solvay een nieuw hoofdstuk aan zijn geschiedenis

Brussel, 17 januari 2013 -- Solvay schrijft in 2013 een nieuw hoofdstuk aan zijn al lange geschiedenis.
De onderneming die door Ernest Solvay is opgericht en nu tot de wereldtop 10 van de chemie behoort, zal,
haar 150e verjaardag vieren. Sedert haar oprichting in 1863 is de onderneming voortdurend veranderd en
heeft ze zich aangepast aan de macro-economische en geopolitieke evoluties. In de kern van haar cultuur zit
een oprechte passie voor de wetenschap, de industrie, de mens en de vooruitgang. Het zijn waarden die
Solvay ook vandaag nog koestert.
Het nieuwe Solvay is het resultaat van een integratie gedurende 16 maanden met Rhodia en van een
diepgaande hervorming van zijn organisatie. Solvay is vandaag een duidelijk gedecentraliseerde groep, met
een globale visie maar met lokale actie. Hij is robuust dankzij zijn omvang maar vinnig in zijn aanpak.
Steunend op een zeer gezonde basis beschikt de Groep over sterke troeven: zijn financiële positie en zijn
kapitaalstructuur; een goed samengestelde activiteitenportfolio; zijn ambities en zijn producten- en
dienstenaanbod in lijn met de verwachtingen van de klanten van vandaag en morgen.
“Solvay is een Groep die blijft, die fier is over zijn 150-jarige geschiedenis, die de visie van een chemie in
dienst van de vooruitgang van de mensheid van zijn stichter hooghoudt. Het is onze ambitie om bij de
kampioenen in deze sector te blijven horen en wij streven naar erkenning als voorbeeld van duurzame chemie
in onze wijze van handelen en in ons engagement. Ons bedrijfsmodel staat borg voor groei in evenwicht. Uit
onze prestaties blijkt dat het pas ontstane nieuwe Solvay zijn plaats heeft tussen de grote chemiegroepen in
de wereld”, verklaarde Jean-Pierre Clamadieu, Solvay’s Voorzitter van het Uitvoerend Comité.
Voor Solvay begint 2013 met de invoering van een nieuw bedrijfslogo dat de transformatie van de Groep
symboliseert en zijn visie uitdrukt. In de loop van het jaar zijn diverse evenementen gepland, onder meer een
internetsite en publicaties over de 150-jarige groepsgeschiedenis. Om het engagement van Ernest Solvay
voor het wetenschappelijk onderzoek in ere houden richt de Groep de Solvay-prijs voor de Chemie van de
Toekomst in. Hij zal toegekend worden als beloning voor belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen die
bijdragen aan de chemie van morgen. De prijs van 300.000 EUR zal door een jury van erkende
wetenschappers voor de eerste keer worden toegekend in november 2013 en nadien om de twee jaar.

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 31.000 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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Ce communiqué de presse est également disponible en français – This press release is also available in English
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