Persbericht

Solvay benoemt nieuwe directeuren van Special Chem en van Specialty Polymers
Brussel, 1 maart 2018 --- Solvay heeft Rodrigo Elizondo aangesteld als President van de Global Business Unit Special
Chem, en Michael Finelli als President van de GBU Specialty Polymers.
Rodrigo Elizondo, voorheen commercieel directeur voor Special Chem, heeft meer dan 26
jaar ervaring binnen de Groep met leidinggevende commerciële en
bedrijfsmanagementposities in Noord-Amerika, Europa en Azië bij verschillende
onderdelen van de GBU. Rodrigo is afgestudeerd in Chemical Engineering aan het
Monterrey Institute of Technology in Mexico.

Michael Finelli is al meer dan 25 jaar bij Solvay. Als Business Director voor Specialty
Polymers is hij de afgelopen twee jaren verantwoordelijk geweest voor de bedrijfstak en ontwikkeling van GBU, evenals voor marketingactiviteiten. Hij heeft commerciële
leiderschaps- en bedrijfsmanagementfuncties vervuld in Noord-Amerika en Europa. Mike
heeft een bachelordiploma in biologie en marketing van het Albright College en een MBA
van de Rutgers University, beide in de Verenigde Staten.
Michael Finelli verhuist naar Bollate, Italië, vanuit de Verenigde Staten. Rodrigo Elizondo blijft gevestigd in Seoul,
Zuid-Korea.
VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP
Solvay is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van
oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in
veel diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto’s, batterijen, smart devices, medische
toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid.
Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mobiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van
grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Brussel, met 24 500 werknemers verspreid over 61 landen. In 2017 bereikte de netto-omzet € 10,1 miljard en de marge
22%, met 90% van de 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 worden zijn aandelen (SOLVY)
verhandeld via een level-1 ADR programma.
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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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