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VERKOOP VAN SOLVAY’S CAPROLACTONES ACTIVITEIT
AAN PERSTORP BEVESTIGD
Transactie ontving antitrust Europese Commissie antitrust toelating
Solvay bevestigt de verkoop van zijn gehele Caproloactones-activiteit aan de Zweedse Perstorp-groep, na goedkeuring
door de Europese Commissie in het begin van januari 2008. De transactie was aanvankelijk in oktober van vorig jaar
aangekondigd (Zie persmededeling van 15 oktober 2007).
De Europese Commissie besloot dat de verkoop de concurrentie binnen de Europese Unie niet in het gedrang zou
brengen, aangezien Perstorp niet over een caprolactone-productiefaciliteit beschikt. De Commissie vond ook dat
beperkte verticale integratie met sommige reeds bestaande Perstorp-activiteiten geen gevolgen zou hebben voor een
eerlijke concurrentie.
De transactie werd opgenomen in de Groepsrekeningen van het 4e kwartaal 2007. De transactieprijs bedraagt 200
miljoen EUR vóór belastingen. Deze verkoop genereerde een meerwaarde, die als niet-recurrente winst werd geboekt.
Verder werden belangrijke niet-recurrente lasten geboekt in verband met al eerder aangekondigde reorganisatie- en
herstructureringsmaatregelen – in het bijzonder in de activiteit fluorchemicaliën (Zie persbericht van 29 oktober 2007).
Alles samen genomen zal de impact van deze elementen op de netto winst 2007 van de Groep beperkt blijven. .
De caprolactoneproducten waarover het hier gaat zijn bestemd voor klanten over de hele wereld en komen van een
fabriek in Warrington (Verenigd Koninkrijk) die in 2006 een omzet van ongeveer 60 miljoen EUR realiseerde met 65
werknemers. Perstorp heeft onlangs bekendgemaakt dat het de capaciteit van deze fabriek wil uitbreiden.
PERSTORP is een gespecialiseerd chemisch bedrijf in Zweden, wereldleider in de productie van oxo-alcoholen en
polyolen,vooral geproduceerd met propyleen en methanol. De producten van Perstorp vinden hun toepassing in luchten zeevaart, in deklagen, in chemische producten, kunststoffen en in de sector van engineering en bouw. Op dit
ogenblik heeft Perstorp ongeveer 1.800 medewerkers en productievestigingen in tien landen in Azië, Europa en in
Noord- en Zuid-Amerika. In 2006 haalde Perstorp een omzet van 780 miljoen EUR. Meer informatie is beschikbaar op
www.perstorp.com.
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij telt ongeveer 29.000
medewerkers in 50 landen. In 2006 haalde hij een geconsolideerde omzet van 9,4 miljard EUR uit drie
activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. SOLVAY is genoteerd op de NYSE Euronext
in Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie is beschikbaar
op www.solvay.com.
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Noot aan de redacties :
Caprolactones : de huidige portfolio met caprolactoneproducten die Solvay op de markt bracht onder het merk
CAPA®, omvat een ruim gamma commerciële producten, onder meer gebruikt in verf en deklagen, thermoplastische
poly-urethanen, kleefstoffen, giet-elastomeren en allerlei toepassingen in de auto- en luchtvaartindustrie, in de
geneeskunde en in de schoennijverheid.

