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Solvay maakt Bernard de Laguiche’s beslissing om af te treden als CFO 
bekend en benoemt Karim Hajjar als opvolger 

 

 

Brussel, 31 juli 2013 --- Solvay maakt vandaag bekend dat Bernard de Laguiche heeft besloten om zijn 26-
jarige carrière bij Solvay – waarvan 7 jaar als Financieel Directeur - te beëindigen. Karim Hajjar is als zijn 
opvolger benoemd. Bernard de Laguiche, die de Braziliaanse en Franse nationaliteiten heeft, wenst zijn 
persoonlijke belangen in Brazilië na te streven. Bernard de Laguiche zal aanblijven als niet-uitvoerend Lid van 
de Raad van Bestuur. 

“Ik dank Solvay en zijn aandeelhouders voor de prachtige 26 jaar die ik bij de Groep heb doorgebracht, een tijd 
waar ik nauw was betrokken bij verschillende beduidende transformaties die Solvay nog verder hebben 
versterkt. Ik ben verheugd nog deel uit te maken van Solvay als niet-uitvoerend Lid van de Raad van Bestuur 
en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de Groep, terwijl ik tegelijkertijd een nieuwe start maak in 
Brazilië“, zei Bernard de Laguiche. 

Karim Hajjar zal op 1 oktober Bernard de Laguiche opvolgen als CFO en toetreden tot Solvay’s Uitvoerend 
Comité. 

Vóór zijn toetreden tot Solvay was Karim Hajjar, 50 en Brits, Directeur Financiën en Planning bij Imperial 
Tobacco Group Plc. In zijn eerste betrekking werd hij partner bij Grant Thornton Chartered Accountants, waar 
hij in 1984 begon. Hij zette zijn loopbaan voort bij Royal Dutch/Shell, waar hij tussen 1995 en 2004 ondermeer 
vice-financieel directeur was van Shell Chemicals. Karim Hajjar was Financieel Directeur bij Tarmac Group 
tussen 2005 en 2009 en Managing Director tot 2010. 

“Bernard heeft een beduidende bijdrage geleverd aan de plaats die Solvay vandaag inneemt en heeft een grote 
rol gespeeld in de transformatie van de Groep,“ zei Solvay CEO Jean-Pierre Clamadieu. “Wij wensen Bernard 
het beste voor de toekomst. Daarnaast is het een genoegen om Karim te verwelkomen. Zijn uitvoerige 
financiële en operationele expertise in verscheidene industrieën en zijn internationale ervaringen zullen zeer 
waardevol zijn voor Solvay’s doorgaande verandering.“ 

 
 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie bij in het zoeken en invoeren van almaar meer 
verantwoorde en waarde-scheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op 
innovatie en operationele uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn 
omzet in activiteiten waar het tot de wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 
werknemers in 55 landen en haalde een netto-omzet van 12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat 
genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBT.BR). 
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