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Solvay benoemt Peter Browning als Hoofd van Aroma Performance 

 
 

Brussel, 20 oktober 2017 ---  Solvay heeft Peter Browning benoemd als Voorzitter van de Global Business Unit (GBU) 
Aroma Performance.  
 
Peter heeft 20 jaar leiderschapservaring bij Solvay waar hij onder andere de functie bekleedde van Automotive 
Market Director en EMEA Algemeen Directeur in de voormalige GBU Engineering Plastics, en van Business Unit 
Director bij Silica. In zijn loopbaan voor Solvay maakte Peter deel uit van het Commercieel en Productiemanagement 
van Procter & Gamble. 
 
Peter Browning heeft een Bachelor in Chemical Engineering, behaald aan de Aston University in het Verenigd 
Koninkrijk, en een MBA van de London Business School. 
 
 
 

 
 
 

 
 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 

 
 

Solvay is een multi-gespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd aan het ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen aanpakt. Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in diverse wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en 
oplossingen worden gebruikt in vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batterijen, in mineralen- en oliewinning, en 
in nog vele andere toepassingen die duurzaamheid bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mobiliteit, zijn 
formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen en zijn chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Solvay heeft zijn 
hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 landen. De netto-omzet bedroeg € 10,9 miljard in 2016, met 90% uit 
activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs 
(Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1-ADR-
programma. 
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