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Solvay wint de Michelin Supplier Award 2018 voor kwaliteit, innovatie en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in energiebesparende banden 

 
 

Brussel, 26 oktober 2018 ---  Solvay heeft de Michelin Supplier Award 2018 gewonnen voor haar uitmuntendheid als 
leverancier op het vlak van kwaliteit, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze toekenning 
onderstreept de sterke samenwerking tussen Michelin en Solvay. Solvay produceert en levert hoogdispergeerbare 
silica voor energiebesparende banden. 

 
Solvay, dat werd geselecteerd uit ongeveer 40.000 bedrijven wereldwijd, ontving de Award van Jean-Dominique 
Sénard, CEO van Michelin, op het hoofdkantoor van het bedrijf in Clermont-Ferrand, Frankrijk. 

 
"De Silica-teams van Solvay zijn erop gericht om te achterhalen en te weten wat klanten belangrijk vinden, om de 
innovaties te leveren die voldoen aan hun eisen voor veilige, energiezuinige banden en zo een vertrouwensrelatie op 
te bouwen. We zijn er trots op dat Michelin, via deze Award, onze collectieve toewijding, kennis en onze bijdrage aan 
duurzame waarde en mobiliteit, erkent," zei An Nuyttens, President van Solvays Silica Global Business Unit. 
 
De Michelin Supplier Awards, die voor de vierde keer sinds de oprichting in 2011 werden gepresenteerd, erkennen 
leveranciers die het toonbeeld zijn in het voldoen aan de hoge normen van het bedrijf en in hun toewijding om een 
echt partnerschap op te bouwen. 
 
 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 
 

 

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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