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Solvay en Mubadala verkrijgen van Boeing contract voor levering van primaire 
composietstructuren voor 777X vliegtuig 

  
Solvay en Mubadala vormen joint venture in de Verenigde Arabische Emiraten om levering  

voor de 777X uit te breiden 
 
 

Brussel, Seattle, Abu Dhabi, 11 juli 2016 --- Solvay en Mubadala Development Company, een investerings- en 
ontwikkelingsmaatschappij in Abu Dhabi, versterken hun solide strategische samenwerking met een nieuwe joint 
venture (JV) die geavanceerde composietmaterialen zal leveren voor het staartvlak en de vloerliggers van Boeing’s 
nieuwe 777X-programma. Dit werd vandaag bekendgemaakt op de 50ste editie van de Farnborough International 
Airshow in het Verenigd Koninkrijk. 
 
Solvay en Mubadala vormen een 50/50 JV voor de levering van composietmaterialen op basis van 
gepreïmpregneerde koolstofvezels (prepegs) om tegemoet te komen aan de behoeften van de 777X. De nieuwe 
onderneming zal worden gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten (V.A.E.) en naar verwachting in 2021 
operationeel zijn. Deze aankondiging is een aanvulling op het strategische partnerschap dat beide bedrijven in 2013 
startten om de luchtvaartindustrie in Abu Dhabi te stimuleren en de productiecapaciteit voor prepregs te 
versterken. 
 
“Na nauw met Mubadala en Solvay te hebben samengewerkt voor de uitbreiding van de voorraad 
luchtvaartcomposieten, is Boeing verheugd om de eerste klant van hun nieuwe joint venture in de V.A.E. te zijn”, zei 
Ray Conner, Voorzitter en CEO van Boeing Commercial Airplanes. “Onze toezegging om dit prepregmateriaal te 
kopen voor de 777X voldoet aan verschillende belangrijke doelen van Boeing, gaande van het bevorderen van de 
ontwikkeling van de luchtvaartsector in de V.A.E. tot het uitbreiden van hoogwaardige materialen in onze 
toeleveringsketen.” 
 
Mubadala zal de JV opzetten via Strata Manufacturing, haar divisie voor geavanceerde vliegtuigstructuren. Vanuit Al 
Ain, de hoofdstad van Abu Dhabi, zal de nieuwe JV de vestiging van een duurzame luchtvaartindustrie stimuleren. 
 
Homaid Al Shimmari, CEO van Aerospace and Engineering Services bij Mubadala, lichtte toe: “Boeing is al jarenlang 
een belangrijke internationale partner voor ons. Samen met Solvay zullen we onze capaciteiten voor geavanceerde 
composietmaterialen verder ontwikkelen, waarmee we de toeleveringsketen uitbreiden en een ecosysteem voor 
materialen creëren in Abu Dhabi. De bouw van een nieuwe productiefaciliteit in het Nibras Al Ain Aerospace Park 
ondersteunt onze inspanningen om de “Economische Visie van Abu Dhabi voor 2030” te helpen realiseren via de 
ontwikkeling van een regionale Aerospace Hub voor Abu Dhabi.” 
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De prepregtechnologie van Solvay, die gebruik maakt van vezelversterkte composietmaterialen die zijn 
voorgeïmpregneerd met een harsmatrix voor de vervaardiging van onderdelen, biedt uitstekende prestaties bij een 
lager gewicht, vergeleken met metalen structuren. Het gebruik van composietmaterialen in de nieuwe generatie 
vliegtuigen groeit met de inzet van vliegtuigfabrikanten van grote commerciële toestellen zoals de Boeing 777X, om 
het gewicht te verminderen en daarmee de brandstofefficiëntie te verbeteren en de CO2-uitstoot terug te dringen. 
 
“Solvay’s samenwerking met Mubadala in dit cruciale project dat de groeiplannen van Boeing ondersteunt, laat 
duidelijk onze capaciteiten zien op het gebied van geavanceerde composiettechnologieën voor vliegtuigbouw, met 
onder meer toepassingen in primaire structuren,” zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay. “We zijn trots op onze 
bijdrage aan het innovatieve 777X vliegtuig.” 
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Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde materialen, staat Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het leveren van 
hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die het energieverbruik en de CO2 uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimaliseren 
en de levenskwaliteit verbeteren. Solvay bedient verschillende eindmarkten, zoals auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie 
en milieu, elektriciteit en elektronica, alsook de bouw en industriële toepassingen. De Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 
werknemers in 53 landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van € 12,4 mld in 2015, met 90% uit activiteiten waar de Groep tot de wereldtop-drie 
behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
 
Mubadala Development Company is opgericht en in handen van de regering van Abu Dhabi. De bedrijfsstrategie is gebaseerd op de creatie van 
partnerschappen op lange termijn en op kapitaalintensieve investeringen, die een hoge omzet realiseren en tastbare sociale voordelen opleveren voor 
het emiraat Abu Dhabi, en die bijdragen aan de groei en de diversificatie van zijn economie. Mubadala verenigt en beheert een miljardenportefeuille in 
dollar, van lokale, regionale en internationale investeringen en werkt samen met toonaangevende internationale organisaties om in een groot aantal 
bedrijfstakken zaken te doen. Deze omvatten onder andere luchtvaart, halfgeleiders, metalen en mijnbouw, olie & gas, duurzame energie, informatie- en 
communicatietechnologie, gezondheidszorg, vastgoed en infrastructuur, en dienstverlening. Voor meer informatie over Mubadala, kunt u terecht op 
WWW.MUBADALA.COM. 
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