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Solvay opent biotechnologielab in Brazilië ter stimulering van  

innovatie in duurzame chemie uit biomassa 
 
 

Brussel, België/Paulinia, Brazilië, 2 juni 2015 --- Solvay heeft vandaag in Brazilië haar eerste Industriële 
Biotechnologielaboratorium (IBL) geopend, dat zich volledig richt op de ontwikkeling van innovaties en oplossingen 
op basis van duurzame chemie, die steeds meer gebruikt worden in een groeiende reeks eindmarkten.  
 
Het volledig geïntegreerde laboratorium in Paulinia zal zich hoofdzakelijk richten op onderzoek naar nieuwe 
processen en moleculen uit biomassa. Biomassa is voornamelijk plantaardig en overvloedig beschikbaar in Brazilië, 
met zijn gunstige klimaat en enorme oppervlakte. 
 
“Met dit laboratorium zal Solvay haar innovatieportefeuille verder voeden met hernieuwbare bronnen en 
maatwerkoplossingen die voldoen aan de vraag van onze klanten in verschillende eindmarkten naar duurzaamheid,” 
zei Louis Neltner, Solvay’s Algemeen Directeur Onderzoek en Innovatie. “Dankzij zijn grote verscheidenheid aan 
biomassa, competitieve landbouwbedrijven en biotechnologie-expertise beschikt Brazilië over aantrekkelijke 
voorwaarden om producten en oplossingen te ontwikkelen op basis van duurzame bronnen.” 
 
De hoog opgeleide onderzoekers van het laboratorium zullen samenwerken met de Global Business Units in Solvay’s 
wereldwijde onderzoeks- en innovatiecentra en met externe partners, waaronder publieke en particuliere 
instellingen. Tot de lopende onderzoeksprogramma’s behoren projecten in smaken, geuren, oppervlakteactieve 
stoffen, cellulosederivaten en oplosmiddelen. 
 
Solvay ontwikkelt al sinds decennia producten en oplossingen op basis van grondstoffen uit biobronnen, zoals 
ethanol en glycerol. Solvay’s groei- en innovatiestrategie is afgestemd op de uitdagingen waar de maatschappij voor 
staat in het gebruik van grondstoffen die schaarser worden terwijl de industrialisatie, verstedelijking en het aantal 
consumenten toeneemt. 
 

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 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: SOLB.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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