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Pascal Juéry treedt toe tot Solvay's Uitvoerend Comité 

 

Brussel, 14 januari 2014 --- Solvay kondigt de benoeming aan van Pascal Juéry als lid van zijn 
Uitvoerend Comité. 

Na te zijn afgestudeerd aan de European Business School in Parijs (ESCP - Europa) en een eerste 
werkervaring in Zuid-Korea, begon Pascal Juéry in 1988 zijn carrière bij de interne audit van Rhône-
Poulenc. Vervolgens was hij binnen Rhodia's Novecare activiteit verantwoordelijk voor verschillende 
posten: Directeur Europa en Directeur van de afdeling Home & Personal Care wereldwijd. 

In 2006 werd hij tot Directeur Inkoop van Rhodia benoemd. In 2008 keerde hij terug naar de Verenigde 
Staten om de algemene leiding van Rhodia Novecare op zich te nemen. 

Vervolgens trad hij in 2010 toe tot het Uitvoerend Comité van Rhodia. 

Na de overname van Rhodia door Solvay werd hij benoemd tot Voorzitter van Solvay Essential 
Chemicals. Hier was het zijn taak om Essential Chemicals te reorganiseren en twee nieuwe Global 
Business Units op te richten: Natriumcarbonaat en Waterstofperoxiden, die sinds begin januari actief 
zijn. Hij lanceerde ook een ambitieus actieplan om de winstgevendheid van Natriumcarbonaat op de 
lange termijn te verbeteren. 

 

 

Voor meer informatie over het Uitvoerend Comité van Solvay, volg deze link:  
HTTP://WWW.SOLVAY.COM/EN/ABOUT-SOLVAY/MANAGEMENT/INDEX.HTML 

Via deze link kunt u de foto van Pascal Juéry in hoge resolutie downloaden: 
HTTP://WWW.SOLVAY.COM/EN/MEDIA/MULTIMEDIA/MANAGEMENT.HTML 

 

 
 
 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën 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: SOLB.BR).  
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