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Solvay sluit zich aan bij de World Alliance for Efficient Solutions 

  
Brussel, 6 september 2017 ---  Solvay wordt partner van de World Alliance for Efficient Solutions, opgericht door de 
grondlegger van Solar Impulse Bertrand Piccard, om efficiënte technologieën, processen en systemen te bevorderen 
die de kwaliteit van het leven op aarde verbeteren. De leden van de Alliance bestaan uit start-ups, bedrijven, 
instituten en organisaties. 
 
"De toetreding van Solvay tot de Alliance vloeit als vanzelf voort uit ons 13-jarig partnerschap met Solar Impulse, 
toen we een verscheidenheid aan efficiënte technologieën leverden die essentieel waren voor het succes van het 
vliegtuig. Dit nieuwe partnerschap zal weer tonen hoe samenwerking en open innovatie, visies zullen omzetten in 
dagelijkse toepassingen voor een duurzamere planeet en groei,"zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay. 
  
Solar Impulse heeft een wereldreis voltooid waarbij het dag en nacht op enkel zonne-energie vloog en met aan 
boord een hele rits aan innovaties van Solvay, onder andere in batterijen en lichtgewicht materialen. Na het 
succes van het vliegtuig is de World Alliance for Efficient Solutions opgericht door de Solar Impulse Foundation. Zij 
beheert en financiert de Alliance volledig, dankzij partners en particuliere donoren. 
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Solvay is een multi-gespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd aan het ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen aanpakt. Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in diverse wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en 
oplossingen worden gebruikt in vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batterijen, in mineralen- en oliewinning, en 
in nog vele andere toepassingen die duurzaamheid bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mobiliteit, zijn 
formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen en zijn chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Solvay heeft zijn 
hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 landen. De netto-omzet bedroeg € 10,9 miljard in 2016, met 90% uit 
activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs 
(Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1-ADR-
programma. 

 

 

Caroline Jacobs Kimberly Stewart Jodi Allen Geoffroy Raskin Bisser Alexandrov 

Media Relations Investor Relations Investor Relations Investor Relations Investor Relations 
+32 2 264 1530 +32 2 264 3694 +1 9733573283 +32 2 264 1540 +32 2 264 3687 

 

   

 

http://www.solvay.com/en/binaries/SI-FOUNDATION-WORLD-ALLIANCE-FOR-CLEAN-TECHNOLOGIES-EN-298931.pdf
http://www.solarimpulse.com/
http://www.solvay.com/en/company/about-solvay/solar-impulse/solvay-products-in-solar-impulse/index.html
http://www.solvay.com/en/company/about-solvay/solar-impulse/solvay-products-in-solar-impulse/index.html
https://twitter.com/SolvayGroup
https://www.euronext.com/nl/products/equities/BE0003470755-XBRU/quotes
https://www.bloomberg.com/quote/SOLB:BB
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=SOLB.BR
mailto:caroline.jacobs@solvay.com
mailto:kimberly.stewart@solvay.com
mailto:jodi.allen@solvay.com
mailto:geoffroy.raskin@solvay.com
mailto:bisser.alexandrov@solvay.com

