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Solvay benoemt Kimberly Stewart tot hoofd Investor Relations 
 

 
Brussel, 27 september 2016 ---  Solvay maakt met genoegen bekend dat Kimberly Stewart met ingang van 
1 oktober 2016 het nieuwe hoofd Investor Relations wordt. Haar aanstelling volgt op de benoeming van 
Maria Alcón-Hidalgo tot directeur Financieel Beheer & Verzekeringen. 
 
Kimberly heeft de Amerikaanse nationaliteit en boogt op een ruime ervaring in de betrekkingen met 
analisten en investeerders in New York, Londen en Parijs. Voor haar overstap naar Solvay was Kimberly 
acht jaar hoofd Investor Relations bij Technip.  
 
“Ik heet Kimberly van harte welkom bij Solvay. In haar nieuwe rol zal zij leiding geven aan onze Investor 
Relations activiteiten, voortbouwend op de stevige basis die Maria in de loop der jaren heeft gelegd. 
Kimberly zal een verdere impuls geven aan onze interactie met onze belanghebbenden en beleggers in het 
algemeen,” zei Karim Hajjar, Solvay’s Chief Financial Officer. 
 
 
 

 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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