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Solvay onthult architecturale visie voor haar grootste wereldwijd Innovatie & 

Technologie Centrum in het Franse Lyon 
 
 

Brussel, 14 september 2018 ---  Solvay onthult vandaag een ambitieus project dat haar grootste onderzoekcentrum, 
in Lyons befaamde 'Chemievallei', zal transformeren in het grootste innovatie- en technologiecentrum van de 
Groep. De geïntegreerde benadering tot innovatie, dat de wetenschappelijke competenties van de Groep en 
nabijheid tot de markten combineert, zal Solvay dichter bij zijn klanten brengen en is een belangrijke hefboom in de 
groeistrategie van de Groep. 
 
Het open en flexibele I&T Centrum, verbonden met het rijke ecosysteem van academische en industriële expertise 
in de regio, zal innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de groeimotoren van de Groep, Advanced Materials en 
Formulations. Het zal op den duur ongeveer 1.000 personen herbergen. 
 
“Het nieuwe Innovatie & Technologie Centrum van Solvay, gevestigd in de wieg van de Franse chemie, is ideaal 
geplaatst om onze onderzoekscapaciteiten in Europa te optimaliseren. Op deze site kunnen onze teams 
samenwerken met hun klanten, van het genereren van ideeën tot hun ontwikkeling en vervolgens industrialisatie, en 
zo onze innovatiecapaciteit versterken”, zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay. 
 
David Kimelfeld, president van de Métropole de Lyon zei: “Het totstandbrengen van het grootste innovatie- en 
technologiecentrum in de regio bevestigt dat Solvay gehecht is aan de metropool Lyon. Dit grote project vormt de 
kern van de economische vitaliteit van de Chemievallei en het belichaamt zijn rol in de industrialisatie en 
internationalisering van de geavanceerde chemie. Ik ben bijzonder trots op de verankering van deze innovatiehub in 
Lyon en op onze vertrouwensrelatie met Solvay - een sterke historische speler met gevestigde economische 
belangen.” 
 
Solvay heeft een Frans consortium van zeven bedrijven geselecteerd, geleid door architectenbureau Patriarche, om 
de site van 17 hectaren in Saint-Fons te herontwikkelen. 
 
Met dit ambitieuze project, versterkt Solvay zijn strategische verankering in de regio waar op termijn 2.100 
medewerkers zullen zijn. Het belang van Lyon voor Solvay wordt benadrukt door plannen om de teams voor 
bedrijfsondersteuning uit Parijs, Aubervilliers en Lyon in 2021 samen te brengen in een nieuw zakelijk centrum in de 
stad.  
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Solvay is een bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën dat zich in zet voor het ontwikkelen van 
oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel 
diverse eindmarkten. Haar produkten dragen bij tot een betere efficiëntie en duurzaamheid in onder andere vliegtuigen, 
auto’s, batterijen, smart devices, medische toepassingen en in de extractie van mineralen, olie en gas. Solvays lichtgewicht 
materialen bevorderen een schonere mbiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl 
performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 26,800 
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 de aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR 
programma. De financiële cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides. 
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