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Solvay creëert nieuwe Global Business Unit Special Chem 
  

Brussel, 1 april 2015 --- In het kader van de vereenvoudiging en efficiëntieverhoging van zijn groepsstructuur 
maakte Solvay vandaag de oprichting bekend van een nieuwe Global Business Unit. Deze integreert de GBU’s Rare 
Earth Systems en Special Chemicals, evenals de fluoractiviteiten van de GBU Aroma Performance. 
  
De nieuwe GBU Special Chem, die in 2014 een jaaromzet behaalde van circa € 850 miljoen en wereldwijd 3 100 
werknemers in dienst heeft, zal worden geleid door Hua Du. Het hoofdkantoor is gevestigd in Seoel, Zuid-Korea, en 
de GBU zal binnen het operationele segment Advanced Materials worden gerapporteerd. 
  
“De grotere schaal en de versterkte innovatiecapaciteit bezorgen Solvay Special Chem een betere uitgangspositie 
om toekomstige groeimogelijkheden waar te maken. Het zal zich richten op de optimale benutting van onze 
technologie en marktpositie in auto-katalysatoren en fluorspecialiteiten om nieuwe groei in specifieke doelmarkten 
aan te sturen, in het bijzonder in de auto- en elektronicasectoren”, zei Roger Kearns, Lid van Solvay’s Uitvoerend 
Comité. 
  
De nieuwe opzet wordt vanaf 1 april 2015 in de financiële verslaggeving opgenomen. 
 
 
 
De fluoractiviteiten die voorheen deel uitmaakten van de GBU Aroma Performance vertegenwoordigden in 2014 een netto-omzet van ongeveer 
€ 30 miljoen.  
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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 26.000 werknemers in 52 landen en haalde een netto-omzet van €10,2 miljard in 2014. Solvay nv (SOLB.BE) staat 
genoteerd op EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLBT.BR). 
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