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Solvay призупиняє діяльність у Росії 

1 млн євро пожертвувано на допомогу Україні через Фонд 
солідарності Solvay; Solvay зобов'язується компенсувати приватні 
пожертви співробітників 

Брюссель, 7 березня 2022 р. 

 
Компанія Solvay глибоко стурбована драматичною гуманітарною кризою, яка розгортається внаслідок 
бойових дій в Україні. У світлі цих подій Solvay вирішила призупинити свою діяльність і нові 
інвестиції в Росії. Крім того, Solvay призупинить виплату дивідендів з Rusvinyl, незалежного спільного 
підприємства в Росії у співвідношенні 50:50. 

Крім того, Фонд солідарності Solvay пожертвував 1 мільйон євро Бельгійському та Міжнародному 
Червоному Хресту на підтримку зусиль з надання допомоги цивільним особам, які постраждали в 
Україні. Кошти допоможуть забезпечити доступ до чистої води, ліків та медичного обладнання, 
відремонтувати життєво важливу інфраструктуру та покращити умови проживання сімей. Solvay також 
бере  на себе зобов’язання залучати приватні пожертви співробітників, щоб допомогти задовольнити 
зростаючі гуманітарні потреби. 

"Компанія Solvay глибоко засмучена втратою людей і стражданнями в Україні", – сказав Ільхам Кадрі, 
генеральний директор Solvay. "Нашим головним пріоритетом була безпека наших колег в Україні. Ми 
вживаємо заходів для підтримки поточних гуманітарних зусиль, спрямованих на полегшення страждань 
тих, хто постраждав від цієї кризи". 

Доктор Ільхам Кадрі продовжив: "Ми підтримуємо всіх наших співробітників, включаючи наших 
українських та російських колег у такій безпрецедентній кризі, і надамо всю необхідну підтримку, 
включаючи зарплати та пільги. Ми дякуємо їм усім за їхню відданість і стійкість". 

 

Про Фонд солідарності Solvay 

Фонд солідарності Solvay, створений на початку пандемії, у квітні 2020 року, надає підтримку як 
фінансову, так і нефінансову (таку як вихідні дні) всім співробітникам Solvay та їхнім утриманцям, які 
зазнають труднощів під час кризи Covid-19. Він також підтримує громади, близькі до Solvay, які сильно 
постраждали від кризи. Фонд солідарності Solvay керується Фондом короля Бодуена, щодня керується 
Комітетом з оцінки та контролюється Комітетом з управління. Колишній генеральний директор Solvay 
Крістіан Журкен очолює комітет з управління фондом солідарності Solvay, який керує розподілом 
ресурсів. Облік діяльності фонду регулярно контролюється цим комітетом і підлягає щорічному 
незалежному аудиту та регулярному звіту про використання коштів та досягнутий вплив. Дізнайтеся 
більше на solvay.com/solvay-solidarity-fund. 
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Про Solvay  

Solvay — це наукова компанія, чиї технології приносять користь багатьом аспектам повсякденного 
життя. Маючи понад 21 000 співробітників у 63 країнах, Solvay об’єднує людей, ідеї та елементи, щоб 
заново винаходити прогрес. Група прагне створити стійку спільну цінність для всіх, зокрема через свою 
дорожню карту Solvay One Planet, яка складається з трьох китів: захист клімату, збереження ресурсів і 
сприяння кращому життю. Інноваційні рішення групи сприяють створенню більш безпечних, чистіших 
та екологічно чистих продуктів, які можна знайти в будинках, продуктах харчування та споживчих 
товарах, літаках, автомобілях, акумуляторах, розумних пристроях, програмах охорони здоров’я, 
системах очищення води та повітря. Заснована в 1863 році, Solvay сьогодні входить у трійку 
найбільших компаній світу за переважною більшістю своєї діяльності та забезпечила чистий обсяг 
продажів у розмірі 10,1 мільярда євро у 2021 році. Solvay зареєстрована на Euronext Brussels and Paris 
(SOLB). Дізнайтеся більше на www.solvay.com. 
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Цей прес-реліз також доступний французькою мовою 
Цей прес-реліз також доступний нідерландською мовою. 

Слідкуйте за нами в Twitter @SolvayGroup 

 


