Informação à Imprensa

Solvay abre fazenda de energia solar para atender à crescente
demanda por energia renovável

Jasper, Carolina do Sul, EUA - 09 de maio de 2018 --- A Solvay inaugurou a Solvay
Solar Energy, a maior fazenda de energia solar da Carolina do Sul, nos Estados Unidos,
que ajudará a atender as crescentes demandas dos clientes por produtos fabricados
com o uso de energia renovável.
No ano passado, a Solvay havia concordado em comprar por 15 anos todos os
certificados de energia renovável (RECs, na sigla em inglês) produzidos pela fazenda,
que tem capacidade de 71,4 megawatts, obtidos com mais de 250.000 painéis solares
cobrindo uma área equivalente a 500 campos de futebol. De propriedade da Dominion
Resources, Inc., a fazenda começou suas operações em dezembro de 2017.
"Este acordo faz parte dos planos da Solvay de expandir suas fontes de energia
renovável para reduzir a própria intensidade de gases de efeito estufa, bem como a dos
clientes, incluindo a Apple, que usa energia renovável em suas operações", disse JeanPierre Clamadieu, CEO da Solvay
“Estamos entusiasmados em trabalhar junto com nossos fornecedores, como a Solvay,
para fazer a transição para fontes de energia mais limpas. Os investimentos em energia
renovável são bons para o meio ambiente e bons para os negócios. É por isso que a
Apple agora tem 100% de energia renovável e 23 de nossos fornecedores, incluindo a
Solvay, se comprometeram a usar 100% de energia renovável”, informou Lisa Jackson,
vice-presidente de Meio Ambiente, Política e Iniciativas Sociais da Apple.
A Unidade Global de Negócios Specialty Polymers da Solvay se comprometeu em usar
100% de energia renovável para toda a produção da Apple, atualmente em 10 fábricas
em seis países. Essa área de negócios da Solvay fornece materiais usados nos
dispositivos da Apple, incluindo os que são utilizados na antena do iPhone.

Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa de química de especialidades e de materiais avançados, comprometida
com o desenvolvimento da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay
inova e faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e
soluções são utilizados em aviões, carros, dispositivos inteligentes e médicos, baterias, na
extração de minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que promovem a
sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas
formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a
qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 24.500 pessoas em 61
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,1 bilhões em 2017, em 90% de atividades
nas quais a Solvay está entre as 3 maiores empresas do mundo, resultando em uma margem de
EBITDA de 22%. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Brussels e Paris (Bloomberg:
SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas acções (SOLVY) são
transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua com
a marca Rhodia.
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