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Solvay viert een uitzonderlijke prestatie:  
Solar Impulse 2 volbrengt zijn wereldvlucht en bewijst de doeltreffendheid 

van duurzame technologie 
 

Brussel, 26 juli 2016 --- Solvay brengt hulde aan de topprestatie van Bertrand Piccard en André Borschberg, die 
vandaag hun vlucht rond de wereld met de Solar Impulse 2 (Si2) hebben afgesloten. De terugkomst in Abu 
Dhabi, na een reis van 40 000 kilometer op uitsluitend zonne-energie, markeert het einde van een 
buitengewoon avontuur waarbij Solvay vanaf het begin betrokken was. 
 
In een brief aan de twee piloten ter gelegenheid van hun landing in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, 
heeft Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay, hen bedankt namens de werknemers van de Groep. 
 
“In naam van alle werknemers van Solvay, wil ik jullie heel hartelijk danken voor deze 12 buitengewone jaren, 
vol van dromen, uitdagingen, kleine en grote technologische overwinningen. Het waren 12 jaren gedragen door 
jullie energie en jullie opmerkelijke persoonlijkheid die elke dag weer het succes van Solvay Impulse hebben 
opgebouwd,” schreef hij. 
 
Als eerste partner van Solar Impulse in 2004 heeft Solvay zijn expertise en innovatie ter beschikking gesteld. 
Vijftien producten van Solvay zijn gebruikt voor ruim 6 000 onderdelen die de opslag van energie en zijn 
consumptie optimaliseren en het gewicht van het zonnevliegtuig verminderen. Zo heeft Solvay ultra-resistente 
kunststofmaterialen geleverd en composieten voor de langsligger en de achterste stabilisatiekleppen.  
 
“Alle grenzen van de materialen die wij hebben verlegd om samen met jullie dit toestel te laten vliegen, sterken 
ons in het idee dat de chemie doeltreffende oplossingen biedt voor de duurzame ontwikkeling van onze 
samenleving. Onze Groep wil meer dan ooit een brug zijn tussen de wetenschap en de duurzame vooruitgang. 
Ja, wij kunnen meer vragen van de chemie!,” voegde hij eraan toe. 
 
Bijna alle producten die ontwikkeld zijn voor dit “vliegende laboratorium” zijn terug te vinden in het dagelijks 
leven, en wel in zeer uiteenlopende markten zoals de auto-, de lucht- en de ruimtevaartindustrie, de bouw en 
smart devices. 
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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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