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SOLVAY OPTEERT VOOR STRATEGISCHE HERORIËNTERING ACTIVITEITEN
Beslissing om Farmaceutische Sector aan Abbott te verkopen
Solvay kondigt vandaag aan dat zijn raad van bestuur beslist heeft de activiteiten van de Solvay groep te heroriënteren
om de uitvoering van zijn duurzame en winstgevende groeistrategie te versnellen en om al zijn farmaceutische
activiteiten aan Abbott te verkopen voor een totale bedrijfswaarde van ongeveer EUR 5,2 miljard. Deze omvat een
eerste betaling in contanten van EUR 4,5 miljard en bijkomende betalingen tot EUR 300 miljoen als een aantal
mijlpalen worden bereikt tussen 2011 en 2013. Ze omvat ook de overname van bepaalde verplichtingen, die Solvay
vandaag waardeert op EUR 400 miljoen. Deze beslissing is het resultaat van de grondige analyse en evaluatie van de
verschillende strategische opties voor de Farmaceutische Sector.
De transactie voorziet ook in de transfer van alle werknemers van de farmaceutische activiteiten met behoud van hun
huidige arbeidsvoorwaarden, alsook de gebruikelijke voorzieningen die de toekomstige blootstelling van Solvay voor
zijn vroegere farmaceutische activiteiten beperken. Naar verwachting wordt de transactie afgesloten in het eerste
kwartaal 2010, onder voorbehoud van de goedkeuring door de relevante concurrentieautoriteiten. Solvay zal de impact
van deze transactie op zijn resultaten communiceren wanneer afgesloten.
Na afsluiting van de transactie zal Solvay de inkomsten herinvesteren in organische en aanzienlijke externe groei, met
het oog op waardecreatie op lange termijn. Dit zal gebeuren door te investeren in activiteiten met een hoge
toegevoegde waarde en in strategische projecten in chemie en kunststoffen, door het voortzetten van de geografische
expansie in regio’s met groeipotentieel en door de ontwikkeling van activiteiten en nieuwe producten met een kleine
energetische voetafdruk die het cyclische karakter van Solvays activiteiten op significante wijze verminderen. Studies
over de herinvesteringen zijn al lopend.
“De raad heeft besloten om alle activiteiten van de groep, de farmaceutische en de niet-farmaceutische, de beste
ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst te bieden, en dit in het belang van alle betrokken partijen”, zegt Aloïs
Michielsen, voorzitter van Solvays raad van bestuur. “We bouwen een nieuwe geheroriënteerde groep met de
financiële middelen om de duurzame groei te versnellen op de sterke funderingen van vandaag. Onze filosofie blijft
dezelfde: duurzame groei vanuit leidende posities en het behoud van een conservatieve financiële structuur. De
middelen uit de transactie zullen worden geïnvesteerd in externe en organische groei met een sterke nadruk op
waardecreatie op lange termijn”, vult Christian Jourquin, Chief Executive Officer van Solvay, aan.
“De acquisitie door Abbott is een erkenning van de prestatie van de Farmaceutische Sector en de kracht en
competenties van zijn werknemers. De Sector zal Abbott nog meer versterken als een leider in zijn industrie”,
benadrukt Werner Cautreels, Group General Manager van de Farmaceutische Sector.
Citigroup, Morgan Stanley en Rothschild waren de financiële adviseurs van Solvay voor deze transactie.

Gezien deze aankondiging is de op 29 september 2009 geplande Solvay Investor Day afgelast.
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ABBOTT is een globale onderneming met een breed gamma in de gezondheidszorg die gericht is op de ontdekking,
ontwikkeling, fabricatie en verkoop van farmaceutische en medische producten, met inbegrip van voedingsstoffen,
apparaten en diagnosemiddelen. De onderneming telt meer dan 72.000 werknemers en verkoopt haar producten in
meer dan 130 landen. Meer informatie vindt u op www.abbott.com.
SOLVAY PHARMACEUTICALS is een R&D-georiënteerde groep van bedrijven die samen de wereldomspannende
farmaceutische tak van de Solvay-groep vormen. Deze bedrijven willen tegemoetkomen aan zorgvuldig geselecteerde
en nog niet behandelde medische behoeften in de therapeutische specialisatiegebieden neurowetenschappen, cardiometabolica, griepvaccins, gastro-enterologie en andrologie/gynaecologie. In 2008 haalde Solvay Pharmaceuticals een
omzet van 2,7 miljard EUR. De groep had over de hele wereld meer dan 9.000 mensen in dienst. Meer informatie vindt
u op www.solvaypharmaceuticals.com.
De SOLVAY-groep is een internationale chemische en farmaceutische groep met zetel in Brussel. Hij heeft meer dan
29.000 werknemers in 50 landen. In 2008 bedroeg zijn geconsolideerde omzet 9,5 miljard EUR, gerealiseerd in drie
activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. Solvay staat genoteerd op de NYSE Euronextbeurs in Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie vindt u op
www.solvay.com.
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