
 

Christian Jourquin benoemd tot voorzitter van het 

beheerscomité van het Solvay Solidariteitsfonds 

Voormalig CEO van Solvay Christian Jourquin wordt voorzitter van 

het beheerscomité van het Solvay Solidariteitsfonds. Het comité is 

verantwoordelijk voor het beheer en de verdeling van de middelen 

van het fonds, dat werd opgericht om de werknemers van Solvay 

en hun familieleden over heel de wereld te ondersteunen bij 

moeilijkheden die zij kunnen ondervinden als gevolg van de 

COVID-19-pandemie. 

 

Brussel, 18 juni 2020 – Het Solvay Solidariteitsfonds, dat wordt beheerd door de             

Koning Boudewijnstichting, heeft de volgende belangrijke mijlpaal bereikt met de          

benoeming van een formeel beheerscomité. Het Fonds zal dagelijks worden beheerd           

door een toegewijd team met gelijke vertegenwoordiging van de Koning          

Boudewijnstichting (directeur Dominique Allard), van Solvay (CEO Ilham Kadri) en          

een onafhankelijk lid (Christian Jourquin), die ook het voorzitterschap van het           

comité op zich zal nemen. 

Christian Jourquin en Solvay hebben een lange gezamenlijke geschiedenis. Van 1971           

tot 2012 genoot hij een succesvolle carrière binnen de Groep. Van 2006 tot 2012              

stond Jourquin aan het hoofd van Solvay als CEO. In die periode leidde hij ook de                

succesvolle verkoop van de farmaceutische divisie van de Groep en van de            

overname van Rhodia.  

"Christian begrijpt en waardeert ten volle de ambitie van het Solvay           

Solidariteitsfonds", aldus Ilham Kadri, CEO van Solvay. "Ik ben dan ook oprecht            

dankbaar dat hij heeft ingestemd met het voorzitterschap van het bestuurscomité.           

Met zijn meer dan 40 jaar ervaring binnen de Groep is hij uiterst vertrouwd met de                

humanistische inslag en sterke ethiek die ons bedrijf sinds de begindagen           

kenmerken. Hij weet ook dat eerlijkheid en zorgzaamheid diep geworteld zijn in            

Solvay, zelfs in tijden van grote uitdagingen". 

Op dit moment heeft het Solvay Solidariteitsfonds meer dan 15 miljoen euro aan             

financiële steun toegezegd gekregen van de aandeelhouders, het management en          

medewerkers van de Groep, naast de meer dan 500 vakantiedagen die tijdens de             

eerste fase van fondsenwerving zijn gedoneerd. 

Met de aanstelling van dit beheerscomité zijn alle mechanismen aanwezig zodat de            

werknemers van Solvay die er het meest behoefte aan hebben van het fonds             

gebruik kunnen maken. 
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Over Solvay  

Solvay is een op wetenschap gebaseerd bedrijf waarvan de technologieën voordelen           

bieden voor vele aspecten van het dagelijks leven. Met meer dan 24.100 werknemers in              

64 landen verbindt Solvay mensen, ideeën en elementen om de vooruitgang opnieuw uit             

te vinden. De Groep streeft naar het creëren van duurzame gemeenschappelijke waarde            

voor iedereen, vooral via Solvay One Planet, dat rond drie pijlers is opgebouwd: de              

bescherming van het klimaat, het behoud van hulpbronnen en de bevordering van een             

betere levenskwaliteit. De innovatieve oplossingen van de Groep dragen bij tot veiligere,            

schonere en duurzamere producten, die te vinden zijn in woningen, voeding en            

consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme toestellen, toepassingen in        

de gezondheidszorg, water- en luchtzuiveringssystemen. Solvay werd opgericht in 1863          

en behoort vandaag tot de top drie in de wereld voor het overgrote deel van zijn                

activiteiten. In 2019 realiseerde het een netto-omzet van 10,2 miljard euro. Solvay staat             

genoteerd op Euronext Brussel (SOLB) en Parijs en in de Verenigde Staten worden zijn              

aandelen (SOLVY) verhandeld via een ADR-programma niveau 1. Meer informatie vindt u            

op www.solvay.com.  

Volg ons op Twitter @SolvayGroup 
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