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Ontex neemt enorme zonnepaneleninstallatie in gebruik in Italië 

 
Nieuwe zonne-installatie van Ontex op het terrain van de Ontex fabriek in Ortona, Italië 

 
• Zonne-energie produceren op eigen terrein helpt Ontex om tegen 2030 koolstofneutraal 

te werken en minder afhankelijk te worden van het elektriciteitsnet 
• De Ontex-fabriek in Ortona beschikt nu over een van de grootste installaties in Italië 

voor de opwekking en het verbruik ter plaatse van zonne-energie en produceert een 
groot deel van de elektriciteit van de fabriek 

• De nieuwe zonne-installatie, ontwikkeld, gefinancierd en beheerd door Menapy Italia, zal 
meer dan 10 Gigawattuur groene stroom per jaar produceren, wat overeenkomt met het 
gemiddelde verbruik van ongeveer 3.400 huishoudens en een geschatte besparing van 
3.700 ton CO2. 

 

Ortona, Italië - 13 oktober 2022 - Ontex [Euronext: ONTEX] heeft een grote zonne-installatie in gebruik genomen op de 
site van zijn fabriek bij de stad Ortona in Italië. De nieuwe zonne-installatie zal meer dan 10 GWh elektriciteit per jaar 
produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 3.400 huishoudens.  

Ontex opent zonne-energie-installaties in Europa en Amerika om ter plaatse meer energie te produceren en tegen 2030 
koolstofneutraal te werken. De fabrieken van Ontex in Italië en acht andere Europese landen draaien op 100% elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen. Het totaal van de Ontex groep bedraagt 91% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. 

In tijden van energieschaarste wil Ontex koolstofneutraal worden en minder afhankelijk worden van energie uit het net. 
Ontex doet dat door ter plaatse hernieuwbare energie op te wekken, energie te besparen, energie uit hernieuwbare 
bronnen aan te kopen en de resterende koolstofuitstoot te compenseren. 

Annick De Poorter, Ontex's Executive Vice President voor R&D en duurzaamheid, verklaart: "In onze fabriek in Italië 
kunnen we nu ongeveer een kwart van de elektriciteit opwekken die we nodig hebben voor de productie van essentiële 
hygiëneproducten. Dit is een nieuwe stap op weg naar onze doelstelling om tegen 2030 koolstofneutraal te werken."  
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Het zonnesysteem werd ontwikkeld en gefinancierd door het bedrijf Menapy Italia srl, dat ook de zonnestroom van Ontex 
in het Belgische Eeklo en het Spaanse Segovia heeft geïnstalleerd. Federico Dotto, Country Manager van Menapy Italia 
srl, verklaart: "We moeten onze energievoorziening verleggen van olie, steenkool en aardgas naar wind- en zonne-energie 
en andere hernieuwbare energiebronnen. Bedrijven in heel Europa werken hard om hun energiebehoeften te verminderen 
en hun impact op het milieu te verbeteren. Als Menapy zijn we trots dat we Ontex kunnen steunen bij het bereiken van 
hun ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, die ook op zakelijk gebied heel gezond zijn." 

De bouw duurde negen maanden en omvatte het opruimen en conserveren van oorlogsvondsten uit het gebied.  

Sinds 2017 draaien alle Europese fabrieken van Ontex op elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, waarbij 
energieproductie ter plaatse wordt gecombineerd met de aankoop van hernieuwbare elektriciteit via Energy Attribute 
Certificates (EAC's). Bij Ontex-fabrieken in Eeklo (België), Puebla (Mexico) en Segovia (Spanje) is er ook zonne-
energieproductie ter plaatse.  

*** 
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Over Ontex  
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een grote expertise 
in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in 
meer dan 110 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. 
Wereldwijd werken er ongeveer 9.000 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 Ontex volgen op LinkedIn, Facebook, Instagram en 
YouTube. 
 

Over Menapy 
Menapy ontwikkelt, financiert en exploiteert on-site zonne-energieoplossingen voor bedrijven op daken, op de grond en 
op parkeerplaatsen (PV-carports). Menapy helpt 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. Lees meer op www.menapy.com, LinkedIn en YouTube. 
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