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VINYTHAI: DE VINYLDOCHTER VAN SOLVAY IN THAILAND VERHOOGT HAAR
PRODUCTIECAPACITEIT VOOR PVC
Vinythai versterkt zijn positie als compleet geïntegreerde pvc-producent van wereldniveau
Solvay maakt bekend dat zijn Thaise dochteronderneming Vinythai de productiecapaciteit voor polyvinylchloride (pvc)
van haar fabriek te Map Ta Phut (Thailand) met 70.000 ton heeft opgetrokken tot 280.000 ton per jaar om zo de
groeiprojecten van haar klanten op de dynamische Zuid-Oost-Aziatische markt te ondersteunen.
De capaciteitsverhoging is een onderdeel van de strategische ontwikkeling van de fabriek tot een topproductie-eenheid
voor pvc, die volledig stroomopwaarts geïntegreerd is. Onlangs verhoogde Vinythai al zijn productiecapaciteit voor
chloor- en alkaliproducten (natriumhydroxide en chloor) en voor vinylchloridemonomeer (vcm), het intermediair
product voor de aanmaak van pvc. Vinythai heeft 17 miljoen EUR geïnvesteerd in de capaciteitsverhoging voor pvc,
die nu volledig operationeel is. Het is een voordelige investering tegen marginale kosten die de bestaande infratsructuur
ten volle benut.
In een later stadium is Vinythai van plan de jaarlijkse productiecapaciteit voor pvc stapsgewijs op te trekken tot in totaal
400.000 ton, wat de onderneming een evenwichtige in situ vinylwaardeketen oplevert waardoor ze een producent wordt
van wereldniveau met een sterke concurrentiepositie. In afwachting hiervan wordt het overtollige vcm met succes
verkocht op de regionale markt.
“De pvc-markt in Zuid-Oost-Azië kent een snelle groei,” verklaarde Jean-Pierre Pleska, General Manager van de
Strategic Business Unit Vinylproducten. “Met onze investering kan Vinythai voldoen aan de behoeften van zijn klanten
en verstevigt het zijn positie als volledig geïntegreerde pvc-producent van wereldniveau”, aldus nog Pleska.
Vinythai is een bedrijf dat genoteerd staat op de beurs van Thailand. De belangrijkste aandeelhouders zijn Solvay nv,
België, dat momenteel 49.99% van de aandelen bezit, en PTT Chemical Public Company Limited, Thailand, met
24,98% en Charoen Pokphand Group, Thailand, met 11,87%. VNT is de op een na grootste chloor-, alkali- en
vinylproducent in Zuid-Oost-Azië. Op dit ogenblik heeft het een volledig geïntegreerde productiecapaciteit van 280.000
ton per jaar.
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij telt zowat 29.000
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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