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Solvay gaat 20% minder CO2 uitstoten in
grootste Europese natriumcarbonaatfabriek
De plannen voor Solvay's fabriek in Devnya, Bulgarije omvatten een
investering in een boiler met gecombineerde verbranding, waarmee Solvay
verdere stappen zet in de richting van koolstofneutraliteit vóór 2050.

Brussel, 23 februari 2022

Solvay zal een van de bestaande ketels van zijn grootste Europese natriumcarbonaatfabriek in
Devnya, Bulgarije aanpassen om een groter deel van de verbranding met biomassa te doen. Door
de stoomketel aan te drijven met 30% biomassa, zal de CO₂-uitstoot van de energieproductie met
20% worden verminderd. De biomassa zal afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder
pellets van zonnebloempitten van lokale oorsprong. Verwacht wordt dat de boiler in november 2022
operationeel is.

Het project is een eerste belangrijke mijlpaal in de omschakeling van de fabriek van thermische
steenkool naar meer duurzame energie en ligt volledig in de lijn van de ambitie van Solvay One
Planet om koolstofneutraliteit te bereiken vóór 2050. Deze investering bouwt voort op de
aankondiging (in 2020) van Solvay's natriumcarbonaatfabriek in Rheinberg (Duitsland) die de eerste
natriumcarbonaatfabriek ter wereld zal worden die hoofdzakelijk op hernieuwbare energie zal
draaien en de zeer recente aankondiging van Solvay's natriumcarbonaatfabriek in Dombasle
(Frankrijk) die voor 100% op brandstof uit afval zal overschakelen om de CO₂-uitstoot te
verminderen, de eerste in zijn soort in Frankrijk. Samen zullen deze drie projecten in Europa de
uitstoot van de Groep in zijn geheel met 8% verminderen tegen 2025.

"Met meer dan 25 jaar aanwezigheid in Bulgarije zijn we er trots op dat we dit nieuwe initiatief
nemen om duurzamer te gaan werken," zegt Ilham Kadri, CEO van Solvay. "Deze belangrijke
mijlpaal is een cruciale stap in ons traject om de koolstofvoetafdruk te verkleinen en klanten op een
duurzamere en competitievere manier van dienst te zijn."

Op 10 februari 2022 hadden Philippe Kehren, president van de natriumcarbonaatdivisie van Solvay
en Spiros Nomikos, directeur van de fabriek in Devnya, een ontmoeting met de Bulgaarse eerste
minister, Kiril Petkov. Tijdens deze ontmoeting presenteerde Solvay zijn volledig stappenplan voor
de energietransitie van de Bulgaarse fabriek, met inbegrip van een project voor de omzetting van
afval in energie, dat door de regering positief werd onthaald.

"De regering heeft grote waardering voor de investeringen van Solvay in Bulgarije, die belangrijk
zijn voor de ontwikkeling van ons land en de regio Varna," aldus Kiril Petkov. "Solvay kan rekenen
op onze samenwerking en steun om de duurzame ambities in Devnya te verwezenlijken."
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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 21.000 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 2021
realiseerde het een netto-omzet van 10.1 miljard euro. Solvay staat genoteerd op Euronext Brussel
en Parijs (SOLB). Meer informatie vindt u op www.solvay.com.

Volg ons op Twitter @SolvayGroup

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