
Persbericht 

Solvay engageert zich samen met 
Apple voor duurzame energie 
Als toeleverancier van producten aan Apple die volledig op basis van 
hernieuwbare energie worden geproduceerd, verscherpt Solvay zijn 
eigen duurzaamheidsambities via het Supplier Clean Energy Program 
van Apple. 

Brussel, 22 juli 2020 

Vandaag kondigt Solvay aan dat het deelneemt aan het Supplier Clean Energy Program van Apple, 
een centraal onderdeel van het engagement dat Apple gisteren aankondigde om tegen 2030 
koolstofneutraal te zijn met inbegrip van de volledige toeleveringsketen en producten. De 71 
toeleveranciers van Apple, waaronder Solvay, hebben zich er wereldwijd toe verbonden om in het 
kader van deze inspanning producten met 100 % duurzame energie te produceren. 

De betrokkenheid van Solvay dateert van oktober 2015, toen Apple zijn programma voor duurzame 
energie voor toeleveranciers opstartte en alle toeleveranciers vroeg om de nodige regelingen te 
treffen om hun productie voor Apple te stoelen op hernieuwbare energie. 

Solvay paste verschillende hernieuwbare energieoplossingen toe om Apple te voorzien van 
materialen die met 100% groene stroom werden gemaakt, met voldoende flexibiliteit om zich aan 
te passen aan de toekomstige vraag. 

"We zijn heel snel ingegaan op de vraag van Apple omdat het perfect aansluit bij onze eigen 
doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie", zegt Sébastien Pétillon, Sales Manager 
Noord-Amerika voor de Speciality Polymers-unit van Solvay. "Uiteindelijk heeft het akkoord ons ook 
toegang gegeven tot meer hernieuwbare energie". 

Solvay besliste om zich aan te sluiten bij het China Clean Energy Fund van Apple, een initiatief dat 
de tien belangrijkste Apple-leveranciers in China bijeenbrengt in een fonds van enkele honderden 
miljoenen dollar om te investeren in hernieuwbare energie in China. "Dit was voor ons een zeer 
interessante piste, die een grotere investeringscapaciteit bood, alsook de mogelijkheid om 
meerdere projecten tegelijk te financieren en minder financiële risico's", zegt Alain Michel, hoofd 
van Solvay's Climate & Energy Transition-afdeling. 

Bovendien plant Solvay momenteel de bouw van een windmolenpark naast zijn Specialty 
Polymers-site in Changshu, in de buurt van Shanghai. "Het Apple-akkoord heeft onze kennis van de 
markt voor hernieuwbare energie in China versneld, waardoor onze expertise en knowhow is 
toegenomen", legt Alain uit. "Dat is precies waar we naar op zoek waren". 
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https://www.apple.com/newsroom/2020/07/apple-commits-to-be-100-percent-carbon-neutral-for-its-supply-chain-and-products-by-2030/
https://www.solvay.com/en/sustainability
https://www.solvay.com/en/sustainability
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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. 
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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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