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Solvay herbevestigt zijn belofte om zich in te zetten tegen klimaatverandering samen 
met bedrijven in Frankrijk 
#OnePlanetSummit #Climate Pledge 

 

 
 

 
Brussel, December 11, 2017 ---  Solvay is een van de 91 ondernemingen in Frankrijk, variërend van start-ups tot 
multinationals in allerlei sectoren, die een verbintenis hebben ondertekend of zich opnieuw hebben geëngageerd 
om klimaatverandering tegen te gaan. 
 
Solvay verheugt zich dat het aantal deelnemende bedrijven aan de Franse Business Climate Pledge dit keer meer 
dan verdubbeld is ten opzichte van 2015 toen de COP21 plaatsvond in Parijs. Voorspellingen* voor industriële en 
onderzoeks & ontwikkelingsinvesteringen zijn gestegen naar € 325 miljard van € 170 miljard in 2015. 
 
In 2015 legde Solvay voor een periode van 10 jaar doelstellingen en actieplannen vast, waaronder het terugdringen 
van de intensiteit van de broeikasgasuitstoot met 40% en om op zijn minst 50% van de omzet van de Groep te 
genereren met duurzame oplossingen. 
 
Solvay houdt zich aan zijn beloften. In drie jaar heeft de Groep de intensiteit van zijn broeikasgasuitstoot met 
ongeveer 30 procent verlaagd. Vandaag genereert Solvay ongeveer 43 procent van zijn omzet met duurzame 
oplossingen die de energie-efficiëntie verbeteren in vooral auto's, vliegtuigen, gebouwen of in de energieopslag. 
 
 
* investeringen voor de periode 2016-2020 
 
 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 
 

http://www.medef.com/uploads/media/node/0001/13/a3b774287cfb3088ab6db290942b10212be7eff6.pdf
https://www.solvay.com/en/media/press_releases/20151126-Climate-Pledge.html
https://www.solvay.com/en/company/sustainability/solvay-way/Sustainable-solutions-target.html
https://twitter.com/SolvayGroup
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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. 
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