
 

 
 

 

 

 

 
 

Solvay Energy Services, CDC Climat en Marubeni werken samen aan 
vernieuwende oplossingen voor meer energie-efficiëntie  

 
 

24 september 2013 - Solvay Energy Services, en CDC Climat  - respectievelijk voor de volle 
100%  dochteronderneming van Solvay nv en van de Caisse des Dépôts - en Marubeni 
Corporation (“Marubeni”) hebben een joint venture opgericht die een project voor meer 
energie-efficiëntie gaat financieren en uitbaten in de Solvay-fabriek voor zeldzame 
aardmetalen in La Rochelle (Frankrijk).  
 
Het is de bedoeling dat deze joint venture de vernieuwing van een gasturbine financiert én 
de vervanging van een boiler op stookolie door een efficiënte stoomgenerator die warmte 
recupereert. Dankzij deze ingreep verminderen zowel energieverbruik als koolstofuitstoot. Dit 
versterkt de concurrentiepositie van Solvay terwijl het tegelijk de leefmilieu-impact beperkt.   
 
Na de realisatie van dit eerste project willen de partners deze nieuwe aanpak van 
innovatieve herstructurering en financiering op grotere schaal gaan toepassen om fabrieken 
te helpen bij de beperking van hun energieverbruik en van hun CO2-uitstoot. Zulke projecten 
zullen worden uitgevoerd bij Solvay-fabrieken, en op sites van derden in Europa.  
 
De expertise van Solvay Energy Services, CDC Climat en die van Marubeni vullen elkaar 
aan. Hun samenwerking is dan ook veelbelovend gezien hun mondiale doelstelling om een 
hoofdrol te spelen in de overgang naar duurzame energie.   
Naast de cofinanciering van het project brengen Solvay Energy Services en Marubeni ook 
hun knowhow qua energiemanagement en onderhoud in. Voor CDC Climat toont dit 
baanbrekend plan aan dat industriële projecten inzake energie-efficiëntie financiële 
investeerders een  - in verhouding tot het risico -  bevredigende opbrengst kunnen 
opleveren, om nog maar te zwijgen over de belangrijke voordelen voor het leefmilieu.   
 

**************************************** 
 
 
 
Over: 
Solvay Energy Services 
Solvay Energy Services is een mondiale business-unit van de Solvay-groep, die zich toelegt op energie en  
behandeling van CO₂. Het bedrijf zoekt ook naar nieuwe oplossingen in de strijd tegen de klimaatverandering.   
Solvay Energy Services werkt in 14 landen,   is verantwoordelijk voor 1,7 miljard euro aan energie-aankopen en 
ontwikkelt activiteiten als derde partij op het gebied van energie en CO₂-efficiëntie, hernieuwbare energie en 
biobrandstoffen. Solvay Energy Services werkt voor alle belangrijke industriële sectoren (auto, metaal, papier, 
diensten, chemie, enz.) om zowel de energiekost als de CO₂-voetafdruk te beperken. 
 
Solvay  
Is een internationale chemische groep.  SOLVAY helpt andere industrieën bij het zoeken en ontwikkelen van  
meer verantwoorde  en waardescheppende oplossingen. De Groep staat vierkant achter de zoektocht naar en de 

http://solvay.com/


ontwikkeling van steeds duurzamere en waardescheppende oplossingen. De Solvay-groep onderschrijft de 
principes van duurzame ontwikkeling en legt zich toe op innovatie en operationele uitmuntendheid. Solvay 
bedient zeer diverse markten, en haalt 90 % van zijn omzet uit activiteiten waarin het wereldwijd tot de top drie 
behoort. De groep heeft zijn hoofdkantoor in Brussel, en telt ongeveer 29.000 medewerkers in 55 landen die in 
2012 een netto-omzet van 12,4 miljard euro genereerden. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE 
Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). www.solvay.com. 
 
Marubeni Corporation 
Marubeni is een internationaal handels-, en investeringsbedrijf met hoofdvestiging in Tokio. Zijn activiteiten 
betreffen zowel de in- als uitvoer  van voedingsgrondstoffen, voedingsproducten, textiel, materialen, papier, 
chemicaliën, energie, metalen, mineralen en transportmaterieel. Het bedrijf houdt zich ook bezig met 
energieprojecten en de bijhorende infrastructuur, fabrieken en industriële uitrustingsgoederen, financiering, 
logistiek en informatie-industrie, alsmede vastgoed en bouw, en het bezorgen van EPC en BOT/BOO-diensten 
aan industriële klanten.  Vermeld dient hier nog dat Marubeni op wereldwijde schaal investeringen in zakelijke 
projecten doet, deze ontwikkelt en instaat voor het management ervan. 
 
CDC Climat 
CDC Climat is voor de volle 100%  een dochter van Caisse des Dépôts met als opdracht de bevordering van, en 
de overgang naar een nieuw energie- en leefmilieubeleid, wat één van de absolute prioriteiten is van het nieuw 
strategisch plan van de Caisse des Dépôts-groep.  Gesterkt door een breed competentiegamma,  van investering 
tot projectfinanciering, en onderzoek qua advies en economie, gebruikt CDC Climat zijn knowhow voor de diverse 
hefbomen nodig om de overgang mogelijk te maken, met name klimaats- en energiebeleid, plannen voor de 
emissiehandel, veerkrachtige investeringen in verminderde uitstoot en in efficiënt energiebeleid, ter ondersteuning 
van regeringen, overheid en privébedrijven. www.cdcclimat.com  
 
Neem contact op met 

Solvay Energy Services 
Cecile Fages 
+33 1 5356 6114 
cecile.fages@solvay.com 

CDC Climat 
Maria Scolan 
+ 33 1 58 50 32 48 
maria.scolan@cdcclimat.com  

Marubeni 
Media Relations 
+81-3-3282-7732 
matsushita-sachiko@marubeni.com  
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