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Solvay en de Ellen MacArthur Foundation gaan een driejarig partnerschap aan om de 

overgang naar de kringloopeconomie te versnellen 
 

Solvay wordt de Mondiale Partner van de Foundation voor de chemiesector 
 

 
Brussel, 17 januari 2018 --- Solvay en de Ellen MacArthur Foundation hebben vandaag een Mondiale Partner-
overeenkomst voor drie jaar ondertekend, die de Groep in de gelegenheid stelt om binnen de chemiesector een 
belangrijke bijdrage te leveren aan het versnellen van de overgang naar een kringloopeconomie. 
 
Het partnerschap zal oplossingen onderzoeken die gebaseerd zijn op de principes van de kringloopeconomie die in 
contrast staat met het verouderde, lineaire model van de wegwerpeconomie.  

“De kringloopeconomie is steeds belangrijker zowel voor onze eigen activiteiten als voor onze klanten die ons vragen 
om oplossingen te vinden die voldoen aan hun duurzaamheidsbehoeften. Door onze samenwerking met de Ellen 
MacArthur Foundation en met gerenommeerde internationale spelers kunnen we de kwaliteit van onze kennis en 
van ons onderzoek naar een hoger niveau tillen en sneller overschakelen naar de kringloopeconomie,” zei Jean-Pierre 
Clamadieu, CEO van Solvay. 

“We zijn verheugd dat we Solvay kunnen verwelkomen als een Mondiale Partner van de Ellen MacArthur Foundation. 
De chemische industrie speelt een centrale rol in de wereldeconomie en heeft dan ook een groot potentieel om voor 
een omslag te zorgen op systeemniveau naar een herstellende en regeneratieve kringloopeconomie", zei Dame Ellen 
MacArthur. 

Solvay sluit zich aan bij de andere Mondiale Partners van de Foundation, namelijk Danone, Google, H&M, Intesa 
Sanpaolo, NIKE, Inc, Philips, Renault en Unilever, van 2018 tot 2020 en is de enige vertegenwoordiger van de 
chemiesector. 

Sinds de Britse zeilster Ellen MacArthur de Foundation oprichtte in 2010, is het uitgegroeid tot een wereldleider die 
erin slaagt de snellere overgang naar de kringloopeconomie op de agenda's van besluitvormers in bedrijven, 
overheden en de academische wereld te plaatsen. 
 

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
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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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