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Solvay benoemt Nicolas Cudré-Mauroux als Hoofd Onderzoek & Innovatie  

 

 

  
Brussel, 7 september 2015 --- Solvay heeft Nicolas Cudré-Mauroux benoemd als Algemeen Directeur Onderzoek & 
Innovatie van de Groep. 
  
Nicolas Cudré-Mauroux komt van DuPont waar hij in 1988 zijn internationale loopbaan begon als onderzoeker in de 
Verenigde Staten. De posities die hij daarna bij Dupont bekleedde, waren ondermeer die van EMEA Regional 
Business Director in de Advanced Fibers en Nonwovens afdelingen. In 2011 trad hij toe tot het DuPont-Danisco 
integratieteam en in 2012 verhuisde hij naar Denemarken waar hij Technology & Innovation Director werd van de 
Food Ingredient divisie die na deze overname was gevormd. 
 
Nicolas Cudré-Mauroux heeft een MS en PhD in Materials Science van het Swiss Institute of Technology in Lausanne, 
Zwitserland. Hij is geboren in Luxemburg en heeft de Zwitserse nationaliteit. 
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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: SOLB.BR). 
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Ce communiqué de presse est également disponible en français. - This press release is also available in English. 
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