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SOLVAY TREEDT TOE TOT HET ‘CLEANTECH’- DURFKAPITAALFONDS
VAN CAPRICORN
Op zoek naar nieuwe ontwikkelingskansen in duurzame technologieën
Solvay maakt bekend dat het is toegetreden tot het Cleantech Fund van Capricorn, een durfkapitaalfonds
bedoeld voor investeringen in groeibedrijven die werken met schone technologieën. De focus ligt op
start-ups of bedrijven in een vroege fase van hun ontwikkeling, waar dan ook in Europa. Solvay wordt
een strategische partner. Onder de andere investeerders vermelden we hier de energiegroep
Electrabel/Suez, de Frans-Belgische Dexia-bank, de Participatiemaatschappij Vlaanderen - de
investeringsorganisatie van de Vlaamse regering - en het Europese Investeringsfonds (EIF) van de
Europese Unie.
De deelname van Solvay in het Capricorn Cleantech Fund is het gevolg van de groepsstrategie om nieuwe
ontwikkelingskansen te halen uit duurzame technologieën. Hierbij legt Solvay de klemtoon op chemie
gebaseerd op hernieuwbare materialen, duurzame energievormen en leefmilieutechnologie. De meest
sprekende recente projecten van Solvay op dit vlak zijn de productie van epichloorhydrine uit natuurlijke
glycerine, door middel van het eigen Epicerol® procédé, de fabricage van vinylproducten op basis van
zout en suikerriet en ook de ontwikkeling van assemblages van membraanelektroden voor
brandstofcellen. De Groep participeert ook in het Franse BioHub®-project dat de ontwikkeling beoogt
van ‘groene’, performante materialen. Eerder deze maand besloot Solvay te gaan investeren in een
vernieuwende technologie voor de productie van SOLVAir® Select 300, een nieuw product voor de
behandeling van zwaveldioxide (SO2) in rookgassen. Daarnaast is Solvay de eerste technologiepartner in
Solar Impulse, het project om een met zonne-energie aangedreven vliegtuig rond de wereld te doen
vliegen.
“Wij vertrouwen erop dat onze deelname in het Capricorn Cleantech Fonds de uitbreiding van Solvay’s
portefeuille van ‘cleantech’-activiteiten zal doen toenemen, dank zij het nauwe contact met innovatie in
zowat heel Europa,” aldus Jean-Michel Mesland, Algemeen Directeur Onderzoek en Technologie bij
Solvay. “We zullen in een bevoorrechte positie zitten om de beste kandidaten voor mogelijke allianties op
te merken en om onze eigen projecten die nog in een vroege fase van hun ontwikkeling zijn, op hun
realiseerbaarheid te toetsen,” zo verklaarde hij. “Solvay gelooft vast dat van innovatiegerichte mensen
binnen de chemische industrie de zinnigste en meest praktische oplossingen te verwachten zijn voor een
aantal van de lastigste uitdagingen op het gebied van het leefmilieu,” aldus nog Jean-Michel Mesland.
CAPRICORN VENTURE PARTNERS is een over heel Europa actieve beheerder van
durfkapitaalfondsen voor investeringen in beginnende technologische groeibedrijven. Het Cleantechfonds beschikt over meer dan 100 miljoen EUR en is al het derde opeenvolgende durfkapitaalfonds van
Capricorn. Voor meer gegevens zie www.capricorn.be
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij telt
meer dan 28.000 medewerkers in 50 landen. In 2007 haalde hij een geconsolideerde omzet van 9,6
miljard EUR uit drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. SOLVAY
(NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR) is genoteerd op de NYSE
Euronext beurs in Brussel. Meer informatie is te vinden op www.solvay.com.
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