Embargo: 17 oktober 2008 om 8.30 uur (Brusselse tijd)
SOLVAY NEEMT ALEXANDRIA SODIUM CARBONATE COMPANY IN EGYPTE OVER

Expansie gericht op de groeiende markt van Egypte, het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Solvay deelt mee dat het een finaal akkoord heeft afgesloten over de overname heeft afgerond voor de volle
100 % van de Alexandria Sodium Carbonate Company (ASCC) van de Holding Company for Chemical
Industries (HCCI), een Egyptische staatsholding. De transactie is een onderdeel van de geografische
expansiestrategie van Solvay. Ze zal het de Groep mogelijk maken aan de groeiende vraag vanwege de
Egyptische consumenten tegemoet te komen en projecten van zijn klanten op de snel groeiende markt van
het Midden-Oosten en Noord-Afrika te ondersteunen.
Solvay kwam met het beste bod uit de laatste fase van de openbare verkoop die de Egyptische overheid op
27 maart 2008 had georganiseerd -het bood 760 miljoen Egyptische pond (100 miljoen EUR) voor ASCC.
ASCC produceert zowel natriumcarbonaat als ongebluste kalk. Deze enige producent van natriumcarbonaat
in Egypte bedient hoofdzakelijk de binnenlandse markt. De ASCC-fabriek werd in 1974 opgericht nabij de
stad Alexandrië. Ze onderging een grondige modernisering tegen het einde van de jaren ’90 en heeft nu een
capaciteit van 130.000 ton natriumcarbonaat.
“Solvay verheugt zich over deze kans om in Egypte industriële activiteiten te ontplooien, in het hart van een
nieuwe markt met geweldige groeivooruitzichten,” verklaarde Christian Jourquin, CEO van de Solvaygroep. “Zoals in alle landen waar het actief is, zal Solvay zijn activiteiten in Egypte op een duurzame en
verantwoordelijke manier ontwikkelen, om zo het vertrouwen van de klanten en leveranciers, van het
personeel en van de Egyptische overheid te verdienen,” voegde Vincent De Cuyper, algemeen directeur van
de sector chemie, er aan toe.
“Door deze overname krijgt Solvay een zeer goede toegang tot de heel dynamische Egyptische markt,”
meent Christine Tahon, Managing Director van de Strategic Business Unit Soda Ash and Related Products.
“Solvay zal de ontwikkeling waarmee HCCI en ASCC een begin hadden gemaakt, voortzetten. Het is
hierbij de bedoeling de jaarcapaciteit snel op 200.000 ton natriumcarbonaat te brengen. Op de langere
termijn overweegt Solvay in de fabriek in Alexandrië tot 500.000 ton per jaar te produceren, om niet alleen
Egypte te bedienen, maar ook de zeer dynamische markten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, via de
haveninstallaties van Alexandrië” aldus nog Tahon.
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische groep met hoofdkantoor 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) staat genoteerd op de NYSE Euronext
op de beurs van Brussel. Meer bijzonderheden zijn beschikbaar op www.solvay.com.
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NOOT VOOR DE REDACTIES
Natriumcarbonaat (ook wel soda genoemd, Na2CO3) is een veelgebruikt chemisch product dat vooral wordt
gebruikt bij de productie van glas. De glassector is goed voor 60% van de totale productie. Andere
toepassingen vinden we in de chemische industrie en bij de productie van detergenten. Wereldwijd
gebruiken de producenten van natriumcarbonaat nog het oorspronkelijk door Ernest Solvay ontwikkelde
procedé met behulp van zout en kalksteen. Natriumcarbonaat kan ook uit het mineraal trona worden
gewonnen.
De Solvay-groep werd gesticht in 1863 om het Solvay-procedé op industriële schaal te kunnen toepassen.
Tegenwoordig is Solvay wereldleider in de productie van natriumcarbonaat, met een productiecapaciteit
van 7 miljoen ton per jaar verspreid over acht productiesites in Europa en de Verenigde Staten. Recente
belangrijke ontwikkelingen van de natriumcarbonaatactiviteiten van Solvay zijn: de overname van de tronamijnen van Tenneco in Green River, Wyoming, VSA (1992), de aankoop van Sodi in Bulgarije (1997), de
overname van American Soda, Colorado, VSA (2003) en van Alexandria Sodium Carbonate Company,
Egypte (2008).
De omzet van natriumcarbonaat is goed voor ongeveer 10% van de totale omzet van de Solvay-groep.

