Air Liquide en IVECO werken samen om de ontwikkeling van waterstof voor
de mobiliteit van trucks in Europa te versnellen
London, UK en Parijs, FR, 14 december 2021
IVECO, het bedrijfsvoertuigenmerk van CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), en Air
Liquide, een wereldleider in gassen, technologieën en diensten voor Industrie en Gezondheid,
hebben een intentieverklaring ondertekend om waterstofmobiliteit in Europa te ontwikkelen. Het
partnerschap zal bijdragen tot de verwezenlijking van schone mobiliteit door gebruik te maken
van de complementaire competenties van de twee bedrijven, met name de unieke expertise
van Air Liquide in de volledige waardeketen van waterstof, van productie en opslag tot
distributie, en de erfenis van IVECO als leverancier van geavanceerde, schone duurzame
transportoplossingen.

Beide partners zullen middelen inzetten om de invoering te bestuderen van zware elektrische
lange-afstandstrucks met brandstofcellen, gekoppeld aan de uitrol van een netwerk van
tankstations voor hernieuwbare of koolstofarme waterstof langs de belangrijkste transEuropese vervoerscorridors. Parallel daarmee zullen beide bedrijven samen initiatieven
bevorderen om de waterstofmobiliteit aan te moedigen door alle belanghebbenden langs de
hele waardeketen erbij te betrekken.

Dit partnerschap ligt in het verlengde van de lopende samenwerking van de ondernemingen in
het HyAMMED-project (Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Ecologie et Durable) in
Zuid-Frankrijk, voor de ontwikkeling van de eerste Europese vloot van elektrische 44-ton
vrachtwagens met brandstofcellen, gekoppeld aan het eerste hogedruk-waterstoftankstation
met een capaciteit van 1 ton/dag, met als doel de goederenmobiliteit over lange afstand in
Europa koolstofvrij te maken.

"Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van een waterstofeconomie en zijn verheugd om samen
met Air Liquide onderzoek te doen naar de meest effectieve manier om exploitanten te voorzien
van deze duurzame alternatieve transportbrandstof," aldus Luca Sra, President, Truck Business
Unit, IVECO Group. "Het is essentieel dat we ons allemaal richten op het bereiken van
wereldwijde netto zero-emissie doelstellingen, door samen te werken om de industrie sneller te
laten vorderen in het bereiken hiervan."
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Matthieu Giard, Vice President en lid van het Uitvoerend Comité, die toezicht houdt op de
waterstofactiviteiten bij Air Liquide, verklaarde: "Waterstof kan een aanzienlijke bijdrage leveren
aan de vermindering van de emissies van de transportsector, omdat het bijzonder geschikt is
voor zware bedrijfsvoertuigen voor lange afstanden. Air Liquide is verheugd de krachten te
bundelen met een leider als IVECO om te onderzoeken hoe deze revolutie in gang kan worden
gezet. In lijn met haar duurzaamheidsdoelstellingen zet Air Liquide zich in voor de ontwikkeling
van waterstof-ecosystemen en draagt zij bij aan de totstandkoming van een koolstofarme
samenleving."

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) is een wereldleider in de kapitaalgoederensector met een
gevestigde industriële ervaring, een breed scala aan producten en een wereldwijde aanwezigheid. Elk van de
individuele merken die tot de onderneming behoren, is een belangrijke internationale kracht in zijn specifieke
industriële sector: Case IH, New Holland Agriculture en Steyr voor tractoren en landbouwmachines; Case en New
Holland Construction voor grondverzetmachines; Iveco voor bedrijfsvoertuigen; Iveco Bus en Heuliez Bus voor
bussen en touringcars; Iveco Astra voor steengroeve- en bouwvoertuigen; Magirus voor brandweervoertuigen;
Iveco Defence Vehicles voor defensie en civiele bescherming; en FPT Industrial voor motoren en transmissies.
Meer informatie is te vinden op de corporate website: www.cnhindustrial.com

Over Air Liquide. Air Liquide is wereldleider in gassen, technologieën en diensten voor Industrie en Gezondheid.
Air Liquide is aanwezig in 78 landen met ongeveer 64.500 werknemers en bedient meer dan 3,8 miljoen klanten
en patiënten. Zuurstof, stikstof en waterstof zijn essentiële kleine moleculen voor leven, materie en energie. Zij
belichamen het wetenschappelijk grondgebied van Air Liquide en vormen de kern van de activiteiten van het
bedrijf sinds de oprichting in 1902. Air Liquide's ambitie is om een leider in haar industrie te zijn, lange termijn
prestaties te leveren en bij te dragen aan duurzaamheid - met een sterke betrokkenheid bij klimaatverandering
en energietransitie in de kern van haar strategie. De klantgerichte transformatiestrategie van het bedrijf is gericht
op winstgevende, regelmatige en verantwoorde groei op de lange termijn. Ze steunt op operationele
uitmuntendheid, selectieve investeringen, open innovatie en een netwerkorganisatie die door de Groep wereldwijd
wordt geïmplementeerd. Door de inzet en vindingrijkheid van haar mensen benut Air Liquide de transitie op het
gebied van energie en milieu, veranderingen in de gezondheidszorg en digitalisering, en levert zij meer waarde
aan al haar stakeholders. De inkomsten van Air Liquide bedroegen meer dan 20 miljard euro in 2020. Air Liquide
is genoteerd aan de beurs Euronext Parijs (compartiment A) en maakt deel uit van de CAC 40, EURO STOXX 50
en FTSE4Good indexen.
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