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Solvay benoemt An Nuyttens tot Voorzitster van Silica 
. 

Brussel, 15 oktober 2014 --- Solvay heeft An Nuyttens tot Voorzitster van de Global Business Unit Silica benoemd.   
Ze volgt Tom Benner op die de Groep verliet. 
  
An Nuyttens is Belgische en heeft een Master Burgerlijke Ingenieur en een MBA Management, behaald aan de 
Katholieke Universiteit van Leuven, België.  
Ze begon bij Solvay in 1991 als Technisch Manager van de Sector Kunststofverwerking van de Groep. Vervolgens 
richtte ze haar carrière op marketing en verkoop. Haar verantwoordelijkheden in de activiteit Speciale Polymeren 
groeiden, eerst in Europa en later gedurende 5 jaren in de Verenigde Staten. In 2005, keerde ze terug naar de 
hoofdzetel van de Solvay in Brussel waar ze opeenvolgde verschillende businessfuncties bekleedde. In 2012 werd ze 
wereldwijd verantwoordelijk voor de activiteit High Barrier Polymers. 
 
In juni 2014 trad An Nuyttens toe tot het Directiecomité van Solvay Silica als Directrice Strategie en Marketing. 
 
 
 
 

 
  

  

  

 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 
  

SOLVAY SILICA dat in de jaren 90 de hoogdispergeerbare silica uitvond, is vandaag wereldmarktleider met een 
marktaandeel van meer dan 60%, en biedt innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van de duurzame 
mobiliteit. Met acht productiesites en vier O&I-laboratoria op vier continenten biedt Silica vernieuwende 
oplossingen voor persoonlijke vezorging, zoals tandpasta's en exfoliërende parels, diervoeding, hoogwaardige 
membranen en versterkte rubber.  
 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer 
verantwoorde en waarde-scheppende oplossingen. Solvay genereert 90 % van zijn netto-omzet in 
activiteiten waar hij tot de wereldtopdrie behoort. De Groep levert aan veel markten, variërend van energie en 
milieu, tot auto en luchtvaart of elektriciteit en elektronica, met één doel: de prestaties van zijn klanten te 
verhogen en de levenskwaliteit van de samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel telt 
ongeveer 29.400 werknemers in 56 landen en haalde een netto-omzet van € 9,9 miljard in 2013. Solvay nv 
(SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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