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Solvay versnelt opvolgingsplan voor CEO Jean-Pierre Clamadieu 
 

 

Brussel, 13 februari, 2018 ---  De raad van bestuur Solvay werd op de hoogte gebracht van Engie’s besluit om Jean-
Pierre Clamadieu voor te dragen als haar voorzitter, na zijn aanstelling tot bestuurslid op de 
aandeelhoudersvergadering van het Franse bedrijf op 18 mei, 2018. 
 
Jean-Pierre Clamadieu blijft CEO van Solvay, en blijft zich richten op de uitvoering van de strategische prioriteiten 
van de Groep, naast zijn toekomstige, niet-uitvoerende mandaat bij Engie. 
  
"Solvays raad van bestuur en ik feliciteren Jean-Pierre van harte met deze benoeming, die we in alle openheid 
hebben besproken. We versnellen nu het proces om Jean-Pierre’s opvolger te identificeren en zo de succesvolle 
strategie voort te zetten die we enkele jaren geleden in gang zetten. We waarderen de toewijding van Jean-Pierre 
om de overgang soepel te laten verlopen," zei Nicolas Boël, voorzitter van de raad van bestuur van Solvay. 
 
Zowel interne als externe kandidaten komen in aanmerking voor de opvolging. Het is de bedoeling de overgang 
tegen het einde van het jaar af te ronden. 
 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 
 

 

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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