Persbericht
Solvay en IndustriALL verlengen hun wereldwijde sociale raamovereenkomst
met vijf jaar
Brussel, 3 februari 2017 --- Solvay heeft haar wereldwijde raamovereenkomst (GFA - global framework agreement)
met IndustriALL Global Union met vijf jaar verlengd. Solvay onderschrijft en actualiseert zo haar verbintenissen die
aan al haar werknemers wereldwijd dezelfde basisrechten op sociaal en arbeidsgebied toekennen.
Met dit akkoord herbevestigt Solvay haar respect voor de sociale normen van de Internationale Arbeidsorganisatie
en voor de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties. Het omvat nu bovendien Solvay’s
engagement aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Solvay verwacht van haar leveranciers en
onderaannemers dat zij dezelfde principes toepassen.
De overeenkomst is bijgewerkt met nieuwe sociale projecten, zoals de bescherming van de mentale veiligheid op
het werk en maatschappelijke acties. Solvay bekrachtigt haar verbintenissen ondermeer over veiligheid en
gezondheid op het werk, anti-discriminatie, diversiteit en bescherming van het milieu.
De ondertekenaars zullen hun twee gezamenlijke missies per jaar voortzetten om het veiligheidsbeleid van Solvay
en de uitvoering van de overeenkomst te evalueren in een land en vestiging die zij samen kiezen. Het Solvay Global
Forum van acht vakbondsvertegenwoordigers van Solvay, is nu verantwoordelijk voor de controle van de naleving
van de overeenkomst.
"Voor Solvay toont de verlenging van vijf jaar dat we samen met IndustriALL een succesvolle vertrouwensrelatie
hebben opgebouwd in het afgelopen decennium. Wij zijn voorstander van een open, uitdagende en constructieve
dialoog met onze werknemers en hun vertegenwoordigers. Deze dialoog maakt deel uit van onze verbintenissen aan
duurzaamheid en draagt bij aan onze prestaties in het algemeen,” zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay.
Valter Sanches, Algemeen Secretaris van IndustriALL zei: “Deze overeenkomst is een maatstaf op het vlak van sociale
dialoog in de chemische sector. We hebben de afgelopen 12 jaar wereldwijd een sterke cultuur en constructieve
arbeidsverhoudingen opgebouwd. Met deze verlenging wordt een Global Forum gecreëerd, dat een belangrijk
platform zal zijn voor de dialoog tussen de vakbond en werknemersvertegenwoordigers.”
Valter Sanches en Jean-Pierre Clamadieu ondertekenden de hernieuwde overeenkomst, die eerder drie jaar duurde,
op de hoofdzetel van Solvay. Kemal Ökzan, IndustriALL Assistent Algemeen Secretaris, Albert Kruft, Coördinator van
het Solvay Global Forum, en Caroll Landry, International VP van United Steelworkers waren ook aanwezig.
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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).
IndustriALL Global Union heeft meer dan 600 vakbondsafdelingen in 140 landen in diverse sectoren, waaronder chemie, productie, IT,
automobielindustrie, elektronica, machinebouw, mijnbouw en energie. De doelstelling van IndustriALL is om voor een sterke industriële
basis te zorgen met kwaliteitsvolle banen, een leefbaar loon, veilige werkplekken, en het recht om zich bij een vakbond aan te sluiten.

Caroline Jacobs
Media Relations
+32 2 264 1530

Kimberly Stewart
Investor Relations
+32 2 264 3694

Jodi Allen
Investor Relations
+1 9733573283

Geoffroy Raskin
Investor Relations
+32 2 264 1540

Contact IndustriALL
Petra Brännmark
Communications Director
+41 79 198 69 30

Ce communiqué de presse est également disponible en français. - This press release is also available in English.
Solvay S.A. - Rue de Ransbeek, 310 – B-1120 - Bruxelles - Belgique
Solvay nv - Ransbeekstraat, 310 – B-1120 - Brussel - België

Bisser Alexandrov
Investor Relations
+32 2 264 3687

