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Solvay opent Onderzoeks- en Innovatiecentrum in Koreaanse vrouwenuniversiteit Ewha 
waarmee het wetenschappelijke en industriële relaties versterkt 

Brussel / Seoul, 3 juni 2014 --- Solvay heeft zijn nieuwe Onderzoeks- en Innovatiecentrum (O&I) geopend aan de 
Zuid-Koreaanse vrouwenuniversiteit Ewha. Hiermee is de Groep uitstekend geplaatst om in nauwe samenwerking 
met belangrijke klanten en universiteiten in Azië producten te ontwikkelen voor de groeiende batterij-, elektronica- 
en automarkten. 
 

Het is Solvay’s vierde Aziatische O&I-centrum, waar eind 2015 zo’n 60 wetenschappers zullen werken. Zijn 
aanwezigheid op de campus van de Ewha, 's werelds oudste en grootste vrouwenuniversiteit die zijn oorsprong 
heeft in 1886, biedt Solvay toegang tot een sterk nationaal en internationaal netwerk van universiteiten en 
onderzoeksinstellingen. Bovendien brengt het Solvay dicht bij vooraanstaande industriële spelers en klanten in het 
strategisch gelegen land en kan het gemakkelijker partnerschappen aangaan voor het ontwikkelen van producten en 
oplossingen die aan specifieke behoeften voldoen. 
 
In het O&I-centrum is Solvay’s nieuwe elektronicalaboratorium ondergebracht dat, volgend op de recente overname 
van Plextronics, OLED (organische lichtuitstralende dioden) beeldscherm- en lichttechnologieën ontwikkelt. 
Onderzoek zal zich ook richten op materialen voor de snelgroeiende en hoogwaardige markt van lithium-
ionbatterijen om optimale energieopslag mogelijk te maken, evenals op materialen die het energieverbruik van 
auto's verminderen. 
 

"Solvay’s ambitie om een wereldwijde, innovatieve leider in de chemie te worden, zal duidelijk voordeel halen uit het 
uitwisselen en verrijken van vakkennis met onderzoekers en industrieën,” zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay. 
"Ons O&I-centrum van wereldklasse en ons unieke partnerschap met een topuniversiteit zoals Ewha zijn belangrijk 
voor het versterken van Solvay’s positie in Azië." 
 
De opening van het O&I-centrum is het resultaat van een overeenkomst die Solvay en de Ewha in 2011 tekenden. 
De overeenkomst omvat eveneens de verhuizing van Special Chemicals naar de campus, van waaruit Solvay's Global 
Business Unit zal dienen als hub in de regio. Special Chemicals bedient met zijn geavanceerde technologieën reeds 
de snelgroeiende Aziatische elektronicamarkt. 
 

Solvay en het onderzoeksgerichte Ewha zullen verder samenwerken met andere gerenommeerde universiteiten in 
het kader van langetermijn wetenschappelijke projecten. Solvay zal studiebeurzen financieren voor 
hooggetalenteerde vrouwen, internationale stageplaatsen organiseren voor Ewha studenten en deelnemen aan 
belangrijke wetenschappelijke conferenties. Dankzij dit partnerschap wordt Solvay één van de belangrijkste 
buitenlandse spelers in het Zuid-Koreaanse wetenschappelijke ecosysteem. 
 

Voor meer informatie over Ewha Womans University, klik op: http://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/ 
 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 

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 29.400 werknemers in 56 landen en haalde een netto-omzet van € 9,9 miljard in 2013. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd 
op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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