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Solvay vereenvoudigt en herschikt de structuur en de verantwoordelijkheden van het 
Uitvoerend Comité 

Brussel, 7 mei 7, 2019 ---  Solvay kondigde vandaag aan dat het de structuur en de verantwoordelijkheden van haar 
Uitvoerend Comité heeft vereenvoudigd en aangepast om de waardecreatie voor de Groep als geheel te versnellen. 

Het Uitvoerend Comité zal worden vereenvoudigd en zal bestaan uit zes leden, zodra een nieuwe Chief Human 
Resource Officer is aangesteld. De leden van het Uitvoerend Comité zullen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren 
van de bedrijfsstrategie en de financiële prestaties van de portefeuille die zij leiden. De nadruk hierbij ligt op het 
stimuleren van het rendement op investeringen en de efficiënte allocatie van middelen. Zij zullen ook een aantal 
nieuwe innovatieplatforms opstarten en leiden. 

"Onze vereenvoudigde en aangepaste leiderschapsstructuur is bedoeld om de strategische focus en de 
samenwerking te versterken en een snelle besluitvorming mogelijk te maken. Dankzij het directe financiële toezicht 
en de toegenomen verantwoordelijkheid, zullen de leden van het Uitvoerend Comité een betere zichtlijn hebben op 
de activiteiten die zij controleren, waardoor zij prioriteiten kunnen stellen en middelen kunnen toewijzen aan de 
gebieden die het meest strategisch zijn voor de Groep en die ook het meeste waarde creëren. We machtigen elk 
hoofd van de Business Units om hun plannen uit te voeren en de innovatie in de hele organisatie te versnellen ten 
voordele van onze klanten,” zei Ilham Kadri, CEO van Solvay en voorzitter van het Uitvoerend Comité. 

De verantwoordelijkheden van het Uitvoerend Comité zijn als volgt: 

 Augusto Di Donfrancesco zal de leiding hebben over Specialty Polymers en Composite Materials en het onlangs 
gelanceerde Thermoplastic Composite Platform. Dit platform bundelt de kennis van de twee Global Business 
Units (GBU's) om de marktintroductietijd te versnellen. 

 Hua Du zal de leiding hebben over Novecare, Technology Solutions, Special Chem, Silica en een nieuwe GBU met 
die Coatis en Fibras samenvoegt. 

 Vincent De Cuyper zal de leiding hebben over zowel Soda Ash, Peroxides en Aroma Performance, als de functies 
Manufacturing, Supply Chain, Procurement en Global Business Services. 

 Karim Hajjar behoudt zijn verantwoordelijkheden als CFO van Solvay. 

 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, 
evenals in de extractie van mineralen, olie en gas, en ze dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht of 
metaalvervangende materialen bevorderen een schonere mobiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van 
grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Solvays hoofdkantoor is gevestigd in 
Brussel, met 24 500 werknemers verspreid over 62 landen. In 2018 bereikte de netto-omzet €10,3 mld 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. (Cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides). 
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