
 

Solvay versnelt efficiëntiemaatregelen 

voor Composite Materials 

Als gevolg van COVID-19-crisis en de dalende klantvraag zal de 

afdeling Composite Materials van de Groep de bestaande 

efficiëntiemaatregelen versneld doorvoeren door de 

herstructurering van zijn productiecapaciteit, meer bepaald door 

de sluiting van twee vestigingen en een vermindering van het 

personeelsbestand met 20% wereldwijd. 

 

Brussels, 15 mei 2020 – Vandaag kondigt Solvay aan dat het de efficiëntiemaatregelen             

voor het segment Composite Materials zal versnellen en verdiepen om de kosten te             

verlagen, de productiviteit te verbeteren en de klanten beter te kunnen bedienen in het              

licht van de verminderde activiteit als gevolg van de COVID-19-crisis. 

Voortbouwend op de maatregelen die eerder dit jaar reeds werden genomen, is de             

Composite Materials-afdeling van Solvay van plan om haar industriële activiteiten stop te            

zetten in de fabrieken in Manchester (VK) en Tulsa, Oklahoma (VS). Deze activiteiten             

zullen worden overgebracht naar andere best-in-class-vestigingen, waardoor de        

capaciteit en operationele efficiëntie worden verhoogd. Daarnaast worden er banen          

geschrapt, waardoor het personeelsbestand met ongeveer 570 jobs - of 20% - zal             

krimpen.  

 

Deze structurele veranderingen zal de afdeling in staat stellen om haar kostenstructuren            

aan te passen en de neerwaartse evolutie op korte termijn gedeeltelijk te counteren. De              

uitvoering van het plan zal naar verwachting tegen eind 2020 zijn afgerond en zal leiden               

tot een kostenbesparing van ongeveer €60 miljoen op jaarbasis. In het tweede kwartaal             

zal een herstructureringskost van ongeveer €30 miljoen worden betaald.  

 

In het afgelopen jaar heeft de afdeling Composite Materials van Solvay de operationele             

efficiëntie al verbeterd door de productiviteit te verhogen en verder in te zetten op              

automatisering. Voorts werd een kostenverlagingsprogramma doorgevoerd als reactie op         

de verminderde productie van de Boeing 737 MAX. Deze beslissingen hebben geleid tot             

recordresultaten in 2019 en goede prestaties in het eerste kwartaal van 2020, maar             

onvoldoende om de aanzienlijke tegenwind te bekampen die het gevolg is van            

COVID-19. De huidige crisis heeft geleid tot een forse daling van de verwachte vraag              

naar burgerluchtvaartuigen in de nabije toekomst. 

 

"De beslissing om een bedrijf te scheiden van zijn werknemers nemen we nooit             

lichtvaardig," aldus CEO Ilham Kadri. "De stappen die we nemen, zijn nodig om ons aan               

te passen aan de dynamische omgeving en zullen ervoor zorgen dat Solvay competitief             

is en sterk gepositioneerd om aan de behoeften van onze klanten te voldoen als de groei                

uiteindelijk weer op gang komt - wat ook zal gebeuren". 

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

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen           

bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 24.100 werknemers in              

64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit             

te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde            

voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de              

bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een             

betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere,            

schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en            

consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in        

de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863          

en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn                

activiteiten. In 2019 realiseerde het een netto-omzet van 10,2 miljard euro. Solvay staat             

genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn              

aandelen (SOLVY) verhandeld via een ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u            

op www.solvay.com.  

Volg ons op Twitter @SolvayGroup 
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