Persbericht

Solvay benoemt Pascal Chalvon Demersay als Hoofd Duurzame Ontwikkeling
Brussel, 23 mei 2016 --- Solvay heeft Pascal Chalvon Demersay benoemd tot Hoofd Duurzame
Ontwikkeling, als opvolger van Jacques Kheliff die na 44 jaar bij de Groep met pensioen gaat.
Pascal Chalvon zal duurzame ontwikkeling versterken als strategische aandrijver van de groei van Solvay
en als kernonderdeel van Solvay’s maatschappelijke verbintenissen voor 2025. Deze omvatten onder meer
het verminderen van de broeikasgasintensiteit van de activiteiten van de Groep met 40%, het vergroten
van het aandeel van de omzet uit duurzame oplossingen tot 40% en het verdubbelen van het aantal
werknemers dat zich inzet voor de samenleving.
Zijn nieuwe functie zal hij combineren met zijn huidige rol als Voorzitter van Solvay’s Global Business Unit
Energy Services. Zijn ervaring als manager en zijn deskundigheid in energie en klimaataanpassing sluiten
nauw aan bij de ambitie van Solvay om uit te groeien tot een leider in duurzame ontwikkeling.
Pascal begon zijn loopbaan in 1990 bij de Rhône-Poulenc Groep en stapte over naar Rhodia Polyamide
Intermediates als Strategisch Directeur. In 2002 werd hij aangesteld als Algemeen Directeur voor LatijnsAmerika en in 2004 als Hoofd Gasinkopen bij Rhodia Energy. Vervolgens nam hij in 2010 als CEO de leiding
van Bluestar Silicones. Sinds juli 2015 is hij Voorzitter van Solvay’s Energy Services.
Pascal Chalvon studeerde af aan de École Polytechnique en de ENSTA (École Nationale Supérieure de
Techniques Avancées) in Parijs en behaalde een graad in algemeen management aan het CEDEP (Centre
Européen d'Education Permanente).

VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP

Als internationaal bedrijf in de chemie en in 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 bedient verschillende eindmarkten, zoals auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie
en milieu, elektriciteit en elektronica, alsook de bouw en industriële toepassingen. De Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900
werknemers in 53 landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van € 12,4 mld in 2015, met 90% uit activiteiten waar de Groep tot de wereldtop-drie
behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).
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