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Solvay benoemt Carmelo Lo Faro als Hoofd Composite Materials 
 
 

Brussel, 2 februari 2017 ---  Solvay heeft Carmelo Lo Faro tot Voorzitter van de Composite Materials Global Business 
Unit benoemd. Hij volgt Bill Wood op die, na de succesvolle integratie van Cytec, met pensioen gaat. 

Carmelo Lo Faro kan bogen op bijna 20 jaar ervaring in de sector van composietmaterialen. Zijn ervaring omspant 
onderzoek en innovatie, strategie, business development en management in de bedrijfssegmenten luchtvaart en 
industrie. Carmelo kwam bij Solvay in dienst na de overname van Cytec in december 2015, en leidde de Industrial 
Business Line en Strategy & Business Development bij Composite Materials. Bij Cytec was hij Chief Technology 
Officer en lid van het management team. Hij heeft een PhD in Material Science van de Universiteit van Catania in 
Italië en een MBA van de Arizona State University in de Verenigde Staten. 

Carmelo Lo Faro start in zijn nieuwe functie op 1 april. 
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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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