Informação à Imprensa

Solvay e Fundação Ellen MacArthur assinam parceria trienal
para acelerar a transição para uma economia circular
Grupo Solvay torna-se o parceiro global da Fundação para o setor
químico

Jean-Pierre Clamadieu (à esquerda, na foto) assina acordo da Solvay com a Fundação Ellen
MacArthur

Bruxelas, 17 de janeiro de 2018 --- A Solvay e a Fundação Ellen MacArthur assinaram
hoje (17/01) um acordo de parceria global por três anos, aumentando a oportunidade do
Grupo de contribuir significativamente para acelerar a transição para uma economia
circular no setor de produtos químicos. A parceria explorará soluções alinhadas com os
princípios da Economia Circular, em contraste com o atual modelo econômico linear de
produção.
"A economia circular é cada vez mais importante para nossos negócios e clientes, que
nos pedem soluções que atendam às suas necessidades de sustentabilidade. Juntarse à Fundação Ellen MacArthur e estabelecer parcerias com players globais de renome
significa para empresas como a nossa fazer a diferença no aprimoramento da qualidade
do nosso conhecimento e pesquisas para avançar mais rapidamente para a
circularidade ", disse Jean-Pierre Clamadieu, CEO da Solvay.
"Estamos satisfeitos por receber a Solvay como um parceiro global da Fundação Ellen
MacArthur. A indústria de produtos químicos está no cerne da economia global, por isso
tem um grande potencial para estimular a mudança em direção a uma economia circular
restauradora e regenerativa ", disse Ellen MacArthur.

A Solvay se juntará aos atuais oito parceiros globais da Fundação (Danone, Google, H
& M, Intesa Sanpaolo, NIKE Inc, Philips, Renault e Unilever), como o único parceiro
global do setor químico, no período de 2018 a 2020.
Desde que a velejadora britânica Ellen MacArthur estabeleceu a Fundação em 2010, a
instituição emergiu como líder global em colocar as agendas dos tomadores de decisão
nos negócios, governo e academia no sentido de uma transição mais rápida para uma
economia circular.
Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa química de multi-especialidades, comprometida com o
desenvolvimento da química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay inova e
faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e soluções são
utilizados em aviões, carros, dispositivos inteligentes e médicos, baterias, na extração de
minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que promovem a sustentabilidade. Seus
materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas formulações otimizam o
uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a qualidade do ar e da
água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 27.000 pessoas em 58 países. As vendas
líquidas pro forma foram de € 10,9 bilhões em 2016, em 90% de atividades nas quais a Solvay
está entre as 3 maiores empresas do mundo. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext
Brussels e Paris (Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas
acções (SOLVY) são transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a
Solvay também atua com a marca Rhodia.
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