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Conselho Administrativo da Solvay nomeia Ilham Kadri Presidente do Comitê
Executivo e CEO do Grupo a partir de 1 de março
Bruxelas, 9 de outubro de 2018 ‐‐‐ O Conselho Administrativo da Solvay anuncia a nomeação de Ilham Kadri
como Presidente do Comitê Executivo, CEO e Administrador(a) da Solvay a partir de 1 de março de 2019. A
partir dessa data, Ilham Kadri sucederá oficialmente Jean‐Pierre Clamadieu, que deixará suas funções
executivas e renunciará ao seu mandato como administrador do Grupo.
Ilham Kadri ingressará na Solvay em 1 de janeiro de 2019 para um período de transição de dois meses em
conjunto com Jean‐Pierre Clamadieu, antes de assumir o comando do Grupo e implementar sua estratégia de
transformação.
Atualmente, Ilham Kadri ocupa os cargos de CEO e Presidente da empresa americana Diversey, especializada
em tecnologias e serviços de higienização, que ela dirige desde 2013. Ela conduziu um processo de
transformação e recuperação da empresa antes da aquisição por um fundo de Private Equity.
Ilham Kadri trará à Solvay uma diversificada experiência internacional adquirida nos Estados Unidos, na Europa,
no Oriente Médio e na Ásia, sempre em grupos internacionais de renome, como Shell‐Basell, UCB‐Cytec,
Huntsman, Dow Chemical.
« O Conselho Administrativo aprovou por unanimidade a escolha de Ilham Kadri para a direção do Grupo
Solvay. Seu conhecimento dos nossos mercados estratégicos, aliado a uma forte cultura voltada para o cliente e
sua capacidade de construir uma visão mobilizadora fazem dela o líder de que o Grupo necessita para acelerar
sua transformação cultural e revelar seu potencial de crescimento. Na Solvay, ela contará com uma sólida
equipe gerencial para levar a cabo essa missão.» declarou Nicolas Boël.
« Agradeço ao Conselho Administrativo pela confiança que deposita em mim. Estou muito feliz por ingressar no
Grupo Solvay, cuja paixão pela ciência, valores e recente transformação espelham a minha própria trajetória.
Desde o primeiro momento, pretendo trabalhar de mãos dadas com as equipes para acelerar uma geração de
valor baseada em inovação, colaboração, uma cultura centrada no cliente e uma visão compartilhada. São esses
os princípios básicos que nortearão minha atuação na Solvay. »
Com dupla‐nacionalidade, francesa e marroquina, Ilham Kadri é formada em engenharia pela Ecole
d’Application des Hauts Polymères de Estrasburgo e tem doutorado em físico‐química macromolecular pela
Universidade Louis Pasteur de Estrasburgo.
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Solvay is an advanced materials and specialty chemicals company, committed to developing chemistry that addresses
key societal challenges. Solvay innovates and partners with customers worldwide in many diverse end markets. Its
products are used in planes, cars, batteries, smart and medical devices, as well as in mineral and oil and gas extraction,
enhancing efficiency and sustainability. Its lightweighting materials promote cleaner mobility, its formulations optimize
the use of resources and its performance chemicals improve air and water quality. Solvay is headquartered in Brussels
with around 26,800 employees in 61 countries. Net sales were €10.1 billion in 2017, with 90% from activities where
Solvay ranks among the world’s top 3 leaders, resulting in an EBITDA margin of 22%. Solvay SA (SOLB.BE) is listed on
Euronext Brussels and Paris (Bloomberg: SOLB.BB ‐ Reuters: SOLB.BR) and in the United States its shares (SOLVY) are
traded through a level‐1 ADR program. Financial figures take into account the announced divestment of Polyamides.
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