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Ontex Start Bouw Grootste Italiaanse Zonne-

energieproject met Stroomverbruik ter Plaatse 
 

 
Fotomontage van de toekomstige installatie (gepland voor 2022) 

 

• Produceren met ter plaatse opgewekte zonne-energie helpt Ontex om tegen 
2030 koolstofneutraal te werken 

• Op en bij de Italiaanse fabriek van Ontex wordt binnenkort het grootste 
Italiaanse systeem voor de productie en het verbruik van on-site zonne-
energie geïnstalleerd, waarmee een groot deel van de elektriciteitsbehoefte 
van de Ontex-fabriek wordt gedekt 

• De nieuwe zonne-installatie, die wordt ontwikkeld, gefinancierd en 
uitgebaat door Menapy Italia srl, zal 11.600 MWh groene stroom per jaar 
produceren, wat gelijk staat aan het gemiddelde verbruik van meer dan 
3.500 huishoudens 
 

Ortona, Italië – 14 september 2021 – Ontex [Euronext: ONTEX] is vandaag gestart met 
de bouw van een grote zonne-energie-installatie op het terrein van zijn fabriek in Ortona,  
Italië. De nieuwe zonne-installatie zal 11,6 GWh elektriciteit per jaar produceren, wat 
overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van meer dan 3.500 huishoudens.  
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De fabrieken van Ontex in Italië en acht andere Europese landen draaien voor 100% op 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Het bedrijf installeert momenteel zonne-energie-
installaties in Europa en Noord- en Zuid-Amerika om meer energie ter plaatse te 
produceren.  

Annick De Poorter, Ontex's Executive Vice President voor R&D en duurzaamheid, 
verklaarde: "Aangezien de vraag naar duurzaam geproduceerde elektriciteit naar verwachting 
zal stijgen, geven we er de voorkeur aan om rechtstreeks toegang te hebben tot elektriciteit die 
op een duurzame manier ter plaatse wordt geproduceerd. We kunnen nu meer dan een kwart 
van de elektriciteit die we nodig hebben voor de productie van essentiële hygiëneproducten 
produceren in onze fabriek in Italië. Dit is een nieuwe stap op weg naar ons doel om in 2030 
koolstofneutraal te werken. We zullen dit doel bereiken door ter plaatse hernieuwbare energie 
te produceren, energie te besparen, energie uit hernieuwbare bronnen in te kopen en 
koolstofcompensatie te realiseren via herbebossingsprojecten."  

Het zonnesysteem werd ontwikkeld en gefinancierd door het bedrijf Menapy, dat ook de 
zonne-energie van Ontex in Eeklo, België en Segovia, Spanje, installeerde. Federico 
Dotto, country manager, Menapy Italia srl, zegt: "Dit project betekent een belangrijke 
mijlpaal voor Menapy op de Italiaanse markt. Het is een kristallisatie van onze jarenlange 
ervaring in industriële dak- en zonneprojecten in Europa en het bevestigt dat onze 'Solar as a 
Service' een belangrijke toegevoegde waarde kan betekenen voor industrieën met een hoog 
verbruik in Italië. Ontex heeft duidelijke en ambitieuze doelstellingen op het vlak van 
duurzaamheid en besparing op energiekosten, en met dit project helpen we hen beide te 
bereiken, zonder de investering." 

De bouw zal naar verwachting ongeveer 6 maanden in beslag nemen. Het is de bedoeling 
dat de bouw in de eerste maanden van 2022 wordt afgerond, zodat er vanaf het voorjaar 
van 2022 persoonlijke hygiëneproducten met zonne-energie kunnen worden 
geproduceerd.  

Antimo Bovenzi, plantmanager van Ontex Ortona, zegt: "Toegang hebben tot onze eigen 
groene stroom is geweldig. Het maakt ons minder afhankelijk van prijsschommelingen op de 
groene elektriciteitsmarkt. Het zal ook de pieken van onze elektriciteitsvraag afdekken, 
waardoor huiseigenaren en bedrijven rond onze fabriek een robuuster elektriciteitsnet 
krijgen." 

Sinds 2017 draaien 100 procent van de Europese fabrieken van Ontex op elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen, of 75 procent van de productiefabrieken van Ontex wereldwijd. 
De fabrieken van Ontex kopen hernieuwbare elektriciteit via Energy Attribute Certificates 
(EAC's) en sommige produceren ook hun eigen energie.  In de Ontex-fabrieken in Eeklo 
(België) en Segovia (Spanje) is grote zonnecapaciteit op de daken geïnstalleerd.  
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*** 

Contactpersonen Ontex 

Maarten Verbanck 
+32492724267 
Maarten.verbanck@ontexglobal.com 
 
Stefania Bambini Alessandra Greco 

+39 02 22198652  +39 388 8275139 +390222198652 

stefania.bambini@heritage-house.eu 

alessandra.greco@heritage-house.eu 

 
Contactpersonen Menapy 

Tom Pollyn 
Managing Partner 
+32 477 062 247 

Federico Dotto 
Country Manager Menapy Italia,  
+39 377 3994 457 

 
Ontex Investor Relations 

Philip Ludwig 
+32 53 333 730 
philip.ludwig@ontexglobal.com 
 
Over Ontex 
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, 
met een grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. 
De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via eigen merken 
zoals BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, CanBebe, CanPed, iD en Serenity, alsook via 
toonaangevende retailermerken. 

Wereldwijd werken er ongeveer 10,000 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex 
maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht 
op ontex.com of ons volgen op LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube. 

 

mailto:Maarten.verbanck@ontexglobal.com
mailto:philip.ludwig@ontexglobal.com
https://ontex.com/
https://www.linkedin.com/company/ontex
https://www.facebook.com/ontexgroup/
https://www.instagram.com/ontex_group/
https://www.youtube.com/c/OntexGroup
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Over Menapy 
 

Menapy ontwikkelt, financiert en exploiteert on-site zonne-energieoplossingen voor 
bedrijven op daken, op de grond en op parkeerplaatsen (PV-carports). Wij bedienen 
multinationals met hoog verbruik in heel Europa , met kantoren in België, Frankrijk, 
Spanje en Italië. Als impact investeerders creëert het bedrijf optimale flexibiliteit en 
kwaliteit door onafhankelijk te blijven van installateurs of componentenfabrikanten.  

www.menapy.com, LinkedIn, YouTube 
     

http://www.menapy.com/
https://www.linkedin.com/company/menapy
https://www.youtube.com/channel/UCAD9yWfD53bpRnpA38-iS8Q/playlists

