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Solvay benoemt Cecile Canet-Teil als hoofd Corporate Communications 

 
 

Brussel, 11 februari 2016 --- Solvay heeft Cecile Canet-Teil benoemd als Group General Manager, Communications. 
Zij volgt hiermee Michel Defourny op die zijn functie als hoofd van het Corporate Secretariat van de Groep voortzet.  

In haar nieuwe functie zal Cecile de communicatiestrategie van Solvay afstemmen op de versnelde transformatie 
van de Groep. 

Cecile trad in dienst bij Solvay in 2012 toen de Groep Rhodia overnam. Als hoofd van de externe communicatie zag 
zij toe op het nieuwe logo en de nieuwe branding van Solvay wereldwijd. Zij leidde de interne communicatie bij 
Rhodia sinds 2008, na een loopbaan bij Altadis, Seita en bij Rhone-Poulenc, waar ze haar communicatiecarrière in 
1993 startte.  

Cecile studeerde af aan de CELSA school voor informatie- en communicatiewetenschappen in Parijs. 

Als Group Corporate Secretary zorgt Michel Defourny voor de implementatie van de corporate governance van de 
Groep door administratieve en operationele ondersteuning te bieden aan het Uitvoerend Comité, de Raad van 
Bestuur en de Comités. 

 

 
 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 

 

Als internationaal bedrijf in de chemie en in de geavanceerde materialen, staat SOLVAY klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het leveren van 
hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die het energieverbruik en de CO2 uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimaliseren 
en de levenskwaliteit verbeteren. Solvay dient verschillende eindmarkten, zoals auto en luchtvaart, consumentgoederen en gezondheidszorg, energie en 
milieu, elektriciteit en elektronica, bouw en industriële toepassingen. De Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30.000 werknemers in 53 
landen. In 2014 haalde Solvay een pro-forma netto-omzet van bijna € 12 miljard, met 90% uit activiteiten waar de Groep tot de wereldtopdrie 
behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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