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Solvay en Iberdrola bundelen krachten
voor de productie van groene stroom
Nieuwe grote zonne-installatie gaat elektriciteit produceren voor
Solvay-fabrieken in Tavaux en Saint Fons (Frankrijk) en versnelt zo het
koolstofarm maken van de Groep

Brussel, 23 september 2022

Solvay en Iberdrola werken samen aan een nieuw project dat groene stroom zal leveren aan de
Solvay-fabrieken in Tavaux en Saint Fons, Frankrijk. Krachtens de overeenkomst zal 172 hectare
grond worden gebruikt voor de bouw van een fotovoltaïsche installatie op de grond. De
ondernemingen zijn van plan een 20-jarige overeenkomst te ondertekenen voor de aankoop van
groene stroom aan Solvay-fabrieken.

De zonne-installatie, die wordt gebouwd en geëxploiteerd door Iberdrola Renouvelables France, zal
77 hectare beslaan en ongeveer 100.000 fotovoltaïsche modules omvatten. De installatie zal bijna
75 gigawatt (GWh/a) produceren, waarmee ze een van de grootste installaties van dit type in
Europa wordt. Zestig procent van de geproduceerde groene stroom is bestemd voor de industriële
vestigingen van Solvay in Tavaux en Saint Fons in Frankrijk.

"Wij zijn verheugd met Iberdrola samen te werken aan dit project voor duurzame energie, dat de
energievoetafdruk van onze activiteiten Specialty Polymers en Aroma in Frankrijk aanzienlijk zal
verminderen," verklaarde Ilham Kadri, CEO van Solvay. "Het is weer een belangrijke stap in ons
Solvay One Planet-traject nu we de lat steeds hoger blijven leggen en sneller vooruitgang boeken
op weg naar ons doel: koolstofneutraliteit."

Ignacio Galán, CEO en voorzitter van Iberdrola, zegt hierover: "Het aangaan van
sectoroverschrijdende allianties om nieuwe duurzame energieprojecten op te leveren blijft een
belangrijke pijler van Iberdrola's wereldwijde strategie, gebaseerd op elektrificatie door middel van
hernieuwbare energiebronnen, netwerken en opslag. Bedrijven nemen een leidende rol op zich in
de energietransitie en dit grote nieuwe zonneproject zal aanzienlijke ecologische en economische
voordelen opleveren. Wij verheugen ons op de samenwerking met Solvay en op de verdere groei
van onze relatie in de komende jaren".

De grond die Solvay voor dit project heeft bestemd omvat twee gerehabiliteerde
bezinkingsbekkens van zijn vroegere natriumcarbonaatfabriek, gelegen in de gemeenten
Herbitzheim-Willerwald-Sarralbe in de departementen Bas-Rhin en Moselle, in de regio Grand Est in
Frankrijk. Het feit dat dit plan een tweede industrieel leven geeft aan oude industrieterreinen voor
de opwekking van hernieuwbare energie is ook belangrijk omdat het de ecologische omschakeling
van de economie versnelt.
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Het project zal ook een positieve invloed hebben op de plaatselijke economie en de
werkgelegenheid in het gebied stimuleren, aangezien de industriële leveringen voor de bouw een
belangrijke plaatselijke component zullen omvatten. Tijdens de bouw- en exploitatiefase zullen
plaatselijke banen worden gecreëerd. De centrale zal naar verwachting eind 2025 in bedrijf worden
genomen.
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Over Solvay

Solvay is een wetenschapsbedrijf waarvan de technologieën voordelen bieden voor vele aspecten
van het dagelijks leven. Met meer dan 21.000 werknemers in 63 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 en 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 is genoteerd op Euronext Brussel en
Parijs (SOLB).  Meer informatie vindt u op www.solvay.com.

Over Iberdrola

Iberdrola is een van 's werelds grootste energiebedrijven en een leider op het gebied van
hernieuwbare energie, die een pioniersrol speelt in de energietransitie naar een koolstofarme
economie. De groep levert energie aan bijna 100 miljoen mensen in tientallen landen. Iberdrola legt
de nadruk op hernieuwbare energie, slimme netwerken en slimme oplossingen voor klanten, en
heeft als belangrijkste markten Europa (Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Frankrijk,
Duitsland, Polen, Italië en Griekenland), de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en Australië. Het
bedrijf is ook aanwezig in groeimarkten zoals onder meer Japan, Taiwan, Ierland, Zweden en Polen.
Met bijna 40.000 werknemers en activa van meer dan 141,7 miljard euro boekte het bedrijf in 2021
een omzet van 39 miljard euro en een nettowinst van meer dan 3,9 miljard euro. Over de hele
wereld helpt Iberdrola 400.000 banen te ondersteunen in haar toeleveringsketen, met een jaarlijkse
inkoop van 12,2 miljard euro. Iberdrola is een referentie in de strijd tegen klimaatverandering en
heeft de voorbije twee decennia meer dan 130 miljard euro geïnvesteerd om een duurzaam
energiemodel te helpen opbouwen, gebaseerd op gezonde ESG-principes (Environmental, Social
and Governance). www.iberdrola.com/home
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