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ONTEX HULDIGT EEN VAN DE GROOTSTE ZONNE-
ENERGIEPROJECTEN IN VOOR ON-SITE 
ELEKTRICITEITSVERBRUIK IN SPANJE 

 
• De zonne-energie op het dak van Ontex Segovia draagt bij tot de 

doelstelling van het bedrijf om tegen 2030 CO2-neutraal te werken 
• Een van de grootste industriële auto-consumptie daksystemen in Spanje en 

de grootste in de Castilla y León regio 
• De fabrieken van Ontex in Spanje en acht andere Europese landen draaien 

voor 100% op elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
• De nieuwe zonne-installatie, die door Menapy wordt geëxploiteerd, zal 

3.900 MWh groene stroom per jaar produceren, wat overeenkomt met het 
gemiddelde verbruik van 1.000 huishoudens 

• Link naar projectvideo 

Valverde del Majano (Segovia, Spanje), 15 december 2020 - Ontex [Euronext: 
ONTEX] heeft vandaag in haar fabriek in Valverde de Majano, in de provincie 
Segovia, Spanje, een groot zonnedak geopend. 

Annick De Poorter, Ontex's Vice President voor R&D, Kwaliteit en Duurzaamheid: 
"We kunnen nu een groot deel van de elektriciteit produceren die we nodig 
hebben om essentiële hygiëneproducten te maken. Dit is een nieuwe stap in de 
richting van ons doel om tegen 2030 CO2-neutraal te werken. We zullen dit doel 
bereiken door middel van on-site hernieuwbare energieproductie, 
energiebesparing, de aankoop van energie uit hernieuwbare bronnen en CO2-
compensatie via herbebossingsprojecten.  

https://menapy.com/media/1118/menapy-ontex-segovia-high-res.mp4
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Sinds 2017 werken alle Europese fabrieken van Ontex in negen landen voor 100% 
met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, waarbij de productie ter plaatse en de 
aankoop van hernieuwbare elektriciteit via Energy Attribute Certificates (EAC's) 
worden gecombineerd. 70% van de productievestigingen van Ontex op vijf 
continenten draaien op elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.  

De nieuwe zonne-installatie werd ontwikkeld en gefinancierd door Menapy en zal 
3,9 GWh elektriciteit per jaar produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse 
verbruik van ongeveer 1.000 huishoudens. Het is een van de top vijf industriële 
auto-consumptie-zonnepanelen in Spanje en de grootste in de Spaanse regio 
Castilla y León.   

Tom Pollyn, Managing Partner bij Menapy: "Dit project is een belangrijke mijlpaal 
voor Menapy op de Iberische markt. Het is een resultaat van onze jarenlange 
ervaring in industriële zonneprojecten op daken in België en het bevestigt dat onze 
'Solar as a Service' een belangrijke toegevoegde waarde kan bieden aan 
industrieën met een hoog verbruik in Spanje. 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 fabrieksmanager van Ontex Segovia, José Ignacio Luengo: "Onze 
zonnepanelen op het dak dekken meer dan 20% van de elektriciteitsbehoefte van 
de Segovia-fabriek en ze compenseren 1.500 ton CO2 per jaar, het equivalent van 
23.000 bomen, over een periode van 30 jaar." 

Het Segovia-project is een vervolg van de succesvolle ontwikkeling van Ontex's 
zonnedaken met Menapy in Eeklo, België, en het bedrijf kijkt naar meer 
mogelijkheden. 

Voor de bouw van dit zonnedaksysteem moest Menapy rekening houden met de 
uitzonderlijke uitdagingen van het klimaat in de Segovia-regio, met zeer hoge 
temperaturen in de zomer en sneeuw tijdens de wintermaanden. 

*** 
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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, net als via toonaangevende retailermerken. Wereldwijd 
werken er meer dan 10,000 enthousiaste mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Aalst (België). Ontex maakt deel uit van Euronext Brussels en is lid van de Bel Mid®. Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws? Bezoek dan www.ontex.com of volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram and 
YouTube. 

 

Voor meer informatie over de duurzaamheidsaanpak van Ontex: 
www.ontex.com/sustainability 

 
Over Menapy 
Menapy ontwikkelt on-site zonnestroomoplossingen voor bedrijven met behulp van daken, grond, 
parkeerplaatsen (PV-carports) en water (floating PV). We bedienen hoogverbruikende 
multinationale bedrijven en volgen onze klanten overal waar onze 'Solar as a Service' zowel een 
besparing op de elektriciteitskosten als een verhoogde duurzaamheid kan opleveren, met 
kantoren in België, Frankrijk, Spanje en Italië. Als impact-investeerder creëert het bedrijf optimale 
flexibiliteit en kwaliteit door onafhankelijk te blijven van installateurs of onderdelenfabrikanten. 

www.menapy.com, LinkedIn, YouTube 
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