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Solvay enthousiast dat Solar Impulse 2 zijn vlucht rond de wereld begonnen is 

 
Brussel, 9 maart 2015 --- Solvay is zeer trots op de Solar Impulse 2 (Si2) en zijn twee piloten, nu het zonnevliegtuig 
vanuit Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, opgestegen is voor zijn vlucht rond de wereld zonder gebruik van 
ook maar één druppel brandstof. 

“Het avontuur van de Solar Impulse staat voor een grenzeloze innovatie en toont Solvay’s kracht in het vinden 
van oplossingen ter bevordering van koolstofarme technologieën,” zei Jean-Pierre Clamadieu, Voorzitter van de Raad 
van Bestuur en CEO van Solvay. “Wij wensen beide piloten Bertrand Piccard en André Borschberg een veilige vlucht 
en veel succes met hun wereldvlucht.” 

Si2 zal 25 dagen vliegen - verspreid over vijf maanden - met een snelheid van 50 tot 100 kilometer per uur en met 15 
Solvay-producten verwerkt in meer dan 6.000 componenten, zoals hoogwaardige kunststoffen, vezels, folies, 
smeermiddelen en coatings. 

Si2 zal op 12 locaties halt houden, onder meer in India, China, de Verenigde Staten en in Europa of Noord-
Afrika, voordat het weer terugkeert naar Abu Dhabi. André Borschberg legt de eerste etappe van 400 km af van Abu 
Dhabi naar Muscat, Oman, in een vlucht van ongeveer 12 uur. Eén van de belangrijkste uitdagingen van 
de wereldreis is de non-stopvlucht van vijf dagen en nachten van China naar Hawaï. 

Solvay heeft vanaf het begin, 12 jaar geleden, deelgenomen aan dit pioniersproject, waarbij de Groep 
uitdagingen wist om te zetten in belangrijke marktopportuniteiten op het vlak van lichtgewichttoepassingen, 
energieopslag en energie-efficiëntie. Met dit “Vliegend Lab” heeft Solvay zijn expertise getoond in vooruitstrevende 
materialen en in duurzame energie, waardoor Solar Impulse de klok rond kan vliegen, uitsluitend op zonne-energie. 
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De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer verantwoorde en waarde-
scheppende oplossingen. Solvay genereert 90% van zijn netto-omzet in activiteiten waar hij tot de wereldtopdrie behoort. De Groep 
levert aan veel markten, variërend van energie en milieu, tot auto en luchtvaart of elektriciteit en elektronica, met één doel: de 
prestaties van zijn klanten te verhogen en de levenskwaliteit van de samenleving te verbeteren. De Groep met hoofdkwartier in Brussel 
telt ongeveer 26.000 werknemers in 52 landen en haalde een netto-omzet van €10,2 miljard in 2014. Solvay nv (SOLB.BE) staat 
genoteerd op EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLBT.BR). 
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Ce communiqué de presse est également disponible en français. - This press release is also available in English. 
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