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INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS START PRODUCTIE OP IN CHINA
De joint venture van Solvay en Plastic Omnium in het hart van een snel groeiende industrie
Solvay maakt bekend dat zijn dochteronderneming met Plastic Omnium , Inergy Aurtomotive Systems,
wereld- leider in brandstoftoevoersystemen in de auto-industrie, de productie heeft opgestart in haar nieuwe
fabriek in Wuhan, in de provincie Hubei in China. De productie-eenheid is begonnen met de levering van
brandstofsystemen voor fabrieken van Nissan en BMW in China. Inergy Automotive Systems, waarin Solvay
en de Franse groep Plastic Omnium elk een belang van 50% hebben, is ook op zoek naar bijkomende
mogelijkheden op de snel groeiende Chinese automarkt.
Met zijn productie van motorvoertuigen kwam China in 2007 op de derde plaats in de wereld na Japan en de
Verenigde Staten. De Chinese productie steeg vorig jaar met 22% tot 8,88 miljoen motorvoertuigen, volgens
de statistieken van de Chinese Vereniging van Autoproducenten (Chinese Association of Automobile
Manufacturers, CAAM).
“Inergy Automotive Systems is een wereldspeler; met deze nieuwe fabriek bewijst het andermaal goed in staat
te zijn wereldwijd zijn klanten te bedienen, waar ze ook actief zijn, en stevige groeikansen aan te grijpen, waar
die zich ook aandienen. Onze dochteronderneming voor brandstofsystemen draagt zo bij tot de realisatie van
de Solvay strategie van duurzame en winstgevende groei,”, aldus Jacques Van Rijckevorsel, General Manager
van de Sector Kunststoffen en lid van het Uitvoerend Comité van Solvay.
Inergy Automotive Systems is de belangrijkste leverancier ter wereld van complete plastic brandstof- en
brandstofopslagsystemen (voor petroleum, diesel en biobrandstoffen). Het bedrijf is opgezet als een 50/50 joint
venture door het Franse Plastic Omnium en Solvay nv. Inergy Automotive Systems heeft zijn hoofdkantoor in
Parijs. Het bedrijf telt ongeveer 4.600 medewerkers in 24 productie-eenheden in 18 landen. Meer informatie
hierover is te vinden op www.inergyautomotive.com.
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 is genoteerd op de
Euronext in Brussel (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie
vindt u op www.solvay.com.
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